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Зміст планів семінарських занять 
 

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни включають такі розділи: 
 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими 

органічно поєднуються лекції. 

Семінар – це особлива форма навчальних занять, яка полягає у самостійному вивченні 

студентами за завданнями викладача окремих питань і тем лекційного курсу з наступним 

оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, повідомлень тощо. 

Основними дидактичними цілями їх проведення є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань студентів з основ 

даної навчальної дисципліни, набутих під час лекцій та у процесі вивчення навчальної інформації, 

що виноситься на самостійне опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних питань 

навчальної дисципліни, активізації їх до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формування у них навичок самоосвіти; 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та формування 

умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності.  

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під час 

лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь працювати з 

різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем 

тощо); 

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної культури і мислення, 

прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до фаху); 

- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студентами навчального 

матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання). 

Методична концепція проведення семінарських занять вимагає врахування таких основних 

положень: 

- під час вивчення різних дисциплін студенти повинні засвоїти їх провідні ідеї (зміст 

понять, положень, законів тощо); знати галузі їх використання; вміти застосовувати набуті знання, 

вміння й навички під час вивчення фахових дисциплін, у майбутній практичній діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться загальнодидактичні вимоги (науковість, доступність, 

єдність форми і змісту, проблемність тощо); 

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості, які зумовлені логікою 

викладання конкретної дисципліни; 

- необхідно забезпечити високий рівень мотивації (вивчення теми слід розпочинати із 

з’ясування її значення для засвоєння даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній 

діяльності тощо); 

- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення різнорівневих 

міжпредметних зв’язків з іншими дисциплінами, практичним навчанням забезпечує формування 

єдиної системи знань, умінь та навичок студентів; 

- семінарські заняття мають гармонійно поєднуватися з лекційними та практичними 

заняттями, самостійною роботою студентів. 

При підготовці до семінарських занять студент повинен опрацювати рекомендовану 

літературу з метою вивчення запропонованих йому у плані заняття питань, завдань, тем тощо. На 

семінарі студент доповідає про основні результати проведених ним досліджень у процесі вивчення 

окремих тем, питань чи завдань. За результатами такої доповіді, а також відповідей на додаткові 

питання (за їх наявності) студент отримує відповідну кількість балів згідно встановленої шкали 

оцінювання. 
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РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. 
Семінарське заняття № 1 до теми 1. Сутність, принципи і роль 

страхування 
2 

2. Семінарське заняття № 2 до теми 2. Класифікація страхування 2 

3. Семінарське заняття № 3 до теми 3. Страхові ризики та їх оцінка 2 

4. Семінарське заняття № 4 до теми 4. Страховий ринок 2 

5. Семінарське заняття № 5 до теми 4. Страховий ринок 2 

6. Семінарське заняття № 6 до теми 5. Страхова організація 2 

7. 
Семінарське заняття № 7 до теми 6. Державне регулювання страхової 

діяльності 
2 

8. Семінарське заняття № 8 до теми 7. Особисте страхування 2 

9. Семінарське заняття № 9 до теми 7. Особисте страхування 2 

10. Семінарське заняття № 10 до теми 8. Страхування майна 2 

11. Семінарське заняття № 11 до теми 8. Страхування майна 2 

12. Семінарське заняття № 12 до теми 9. Страхування відповідальності 2 

13. Семінарське заняття № 13 до теми 9. Страхування відповідальності 2 

14.  
Семінарське заняття № 14 до теми 10. Перестрахування і 

співстрахування 
2 

15. 
Семінарське заняття № 15 до теми 11. Доходи, витрати та прибуток 

страховика 
2 

16. 
Семінарське заняття № 16 до теми 12. Фінансова надійність страхової 

компанії 
2 

Разом практичних (семінарських, лабораторних) занять 32 

Разом годин 32 
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РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

План семінарського заняття № 1 
 

Тема № 1. Сутність, принципи і роль страхування 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо сутності, принципів і ролі 

страхування. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. У силу яких обставин і в якій формі першопочатково виникло страхування? 

2. Що таке страхування та яка його економічна природа? 

3. Як ви розумієте необхідність страхування? 

4. Зародження страхування та еволюція його розвитку. 

5. Чи існувало страхування за первіснообщинного ладу і, якщо так, то в якій формі?  

6. Які основні етапи розвитку страхування в Україні та за кордоном? 

7. В якій країні та коли виникло страхування життя? 

8. В якій країні та коли виникло перестрахування? 

9. Охарактеризуйте категорію страхового інтересу та поняття повного і часткового інтересу. 

10. Як реалізується принцип еквівалентності відносин суб'єктів у страхуванні? 

11. У чому заключається суть страхування та за допомогою яких функцій вона реалізується? 

12. У чому полягає відмінність страхування від ігор, парі, розиграшів лотерей, а також від 

поручительства та банківського вкладу – в порівнянні з нагромаджувальним страхуванням? 

13. У чому проявляється взаємозв'язок понять «предмет страхування», «об'єкт страхування», 

«майновий інтерес»? 

14. У чому суть умовної та безумовної франшизи? 

 

План семінару: 

1. Необхідність страхового захисту. 

2. Форми страхового захисту. 

3. Суть страхування як економічної категорії та його специфічні ознаки. 

4. Функції страхування. 

5. Роль страхування в розвитку підприємництва та життєдіяльності людей. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 



 

 

 

 

7 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

4. 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 

5. 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. – 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 : 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика : 

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

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної 

роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 2 
 

Тема № 2. Класифікація страхування 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад класифікації 

страхування. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Яка роль класифікації для теорії та практики страхової справи? 

2. Охарактеризуйте класифікацію за галузями, підгалузями та об’єктами страхування. 

3. У чому полягає суть спеціалізації страхових компаній? 

4. У чому полягає відмінність страхування життя від інших видів страхування? 

5. У чому полягає суть класифікації за родом небезпеки? 

6. Назвіть види страхування в кожній з галузей страхування. 

7. У чому полягають відмінності добровільного страхування від обов’язкового страхування? 

8. Яка роль класифікації для теорії та практики страхової справи? 

9. Охарактеризуйте класифікацію за галузями, підгалузями та об’єктами страхування. 

10. У чому полягає суть спеціалізації страхових компаній? 

11. У чому полягає відмінність страхування життя від інших видів страхування? 

12. У чому полягає суть класифікації за родом небезпеки? 

13. Назвіть види страхування в кожній з галузей страхування. 

14. Назвіть основні види обов’язкового страхування. 

15. У чому полягає сутність добровільної форми страхування та на яких принципах вона 

базується? 

 

План семінару: 

1. Призначення та основні критерії класифікації страхування. 

2. Класифікаційна характеристика страхування. 

3. Класифікація за об’єктами: галузі, підгалузі та види страхування. 

4. Класифікація за формами проведення страхування. Принципи обов’язкового і добровільного 

страхування, спільні ознаки та відмінності. 

5. Системи страхування та франшиза. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 
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1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

4. 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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика : 

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

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com  

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної 

роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 3 
 

Тема № 3. Страхові ризики та їх оцінка 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхових 

ризиків та їх оцінки. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Яке місце займає ризик у страхуванні? 

2. Що означає поняття «страховий ризик»? 

3. Що таке ризикові обставини та страховий випадок? 

4. Як класифікуються ризики в різних видах страхування? 

5. Які ризики є масовими страховими ризиками? 

6. Які основні елементи процесу управління ризиком? 

7. У чому сутність актуарних розрахунків? Які особливості та задачі актуарних розрахунків? 

8. Для чого призначений страховий тариф? Які складові елементи страхового тарифу? 

9. Чим відрізняється брутто-премія від нетто-премії? 

10. У чому полягає основний принцип розрахунку нетто-премії? 

11. Перерахуйте методи обчислення тарифної ставки у майновому страхуванні. Коротко їх 

охарактеризуйте. 

12. Наведіть алгоритм розрахунку тарифних ставок у майновому страхуванні. 

13. Які відмінності в побудові страхових тарифів за різними видами страхування? Чим вони 

зумовлені? 

14. Наведіть алгоритм розрахунку тарифних ставок в особовому страхуванні. 

15. У чому суть таблиць смертності? Які показники по них можна розрахувати? 

16. У чому заключається суть дисконтування? Для чого використовується дисконтуючий 

множник? 

17. Яка структура брутто-ставки по змішаному страхуванню життя? 

18. У чому полягає призначення комутаційних чисел? 

19. Чим відрізняються одноразові та річні ставки премій? 

20. Як розраховуються одноразові нетто-ставки без використання та з використанням 

комутаційних чисел? 

21. Для чого призначений і як розраховується коефіцієнт розстрочки? 

22. Які принципи реалізації тарифної політики страхової компанії? У чому полягає їх зміст? 

 

План семінару: 

1. Поняття страхових ризиків. 

2. Основні характеристики страхових ризиків. 

3. Класифікація ризиків у страхуванні. 

4. Оцінка страхових ризиків та її методи. 
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5. Управління ризиком. Характеристика основних етапів управління ризиком. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. 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 

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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика : 

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

 

Інтернет ресурси: 

1 Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2 Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3 Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4 Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5 Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6 Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної 

роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 4 
 

Тема № 4. Страховий ринок 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхового 

ринку. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Назвіть елементи страхового ринку та охарактеризуйте їх. 

2. Які основні показники характеризують рівень розвитку страхової галузі на сучасному етапі? 

3. Які обов’язки страховика та страхувальника передбачено законодавством? 

4. В яких випадках страховик може відмовити страхувальнику у страховій виплаті? 

5. Яким чином регулюється діяльність страхових агентів і брокерів в Україні? 

6. У чому відмінність правового статусу страхового брокера та страхового агента? 

7. Які моделі організації агентських мереж існують? У чому полягають їх особливості? 

 

План семінару: 

1. Поняття страхового ринку і його структура. 

2. Суб’єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними. 

3. Поняття страхового маркетингу, його завдання, функції та значення. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

4. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII [Електронний 

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

5. 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 

Основна література: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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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. – 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. 

 

Допоміжна 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. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

3. 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 

4. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних комісарів» 

[Електронний ресурс] // b2btoday : [сайт]. – Режим доступу : http : //b2btoday.com.ua/id/4018066 

5. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика : 

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

6. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com  

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 5 
 

Тема № 4. Страховий ринок 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхового 

ринку. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. З якими документами пов’язано укладання страхової угоди? Яке їх призначення? 

2. Які особи є суб’єктами договору страхування? 

3. Як відбувається укладання договору страхування? 

4. Яка роль договору у страховому процесі? 

5. Що означають суттєві умови договору страхування? У чому полягають суттєві умови договору 

особового та майнового страхування? 

6. Чому страховий випадок називають юридичним фактом із складним змістом? 

 

План семінару: 

1. Страхові продукти, порядок їх створення і оформлення. 

2. Дослідження ринку страхових послуг і формування попиту на страхові продукти. 

3. Страхові посередники і аквізиція. 

4. Договір страхування, його зміст і значення. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

4. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII [Електронний 

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

5. 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 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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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. – 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. 

 

Допоміжна 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. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

3. 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 

4. Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних 

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

//b2btoday.com.ua/id/4018066 

5. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика 

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

6. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com  

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 6 
 

Тема № 5. Страхова організація 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад функціонування 

страхових організацій. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. У чому полягають особливості створення страховика порівняно з іншими суб’єктами 

господарювання? 

2. Чи можуть іноземні інвестори брати участь у створенні українських страховиків? Якщо можуть, 

то на яких умовах? 

3. Охарактеризуйте вимоги страховика щодо складу, обсягу та якості матеріальних ресурсів, 

необхідних для здійснення страхової діяльності. 

4. У чому полягає значення страхової компанії в економічній системі? 

5. Назвіть основні критерії класифікації страховиків. 

6. Назвіть органи управління страховою компанією та їхні функції. 

7. Охарактеризуйте принципи управління страховою компанією. 

8. Охарактеризуйте структуру страхової компанії. 

9. Для чого страховики створюють об’єднання? 

10. Охарактеризуйте основні об’єднання страховиків. 

11. Охарактеризуйте діяльність страхових пулів. 

 

План семінару: 

1. Страхова компанія як необхідний суб’єкт страхового ринку, її роль та місце на страховому 

ринку. 

2. Організаційні форми та типи страхових компаній, їх характеристика. 

3. Структура страхової компанії та критерії її визначення. 

4. Принципи управління страховою компанією. 

5. Мета створення та функції структурних підрозділів (відділень страхової компанії). 

6. Об’єднання страховиків, їх завдання, функції та місце на страховому ринку.  
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 
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1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

4. 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 

5. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII [Електронний 

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

6. 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 

7. 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. – 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. 

 

Допоміжна 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. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
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3. 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 

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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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План семінарського заняття № 7 
 

Тема № 6. Державне регулювання страхової діяльності 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад державного 

регулювання страхової діяльності. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Перерахуйте основні закони України, пов’язані зі страховою справою. 

2. Чому держава регулює страхову діяльність? 

3. Які нормативні акти складають правове забезпечення страхової діяльності? 

4. Що розуміють під системою страхового права? 

5. Які повноваження Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України? 

6. Які документи подаються для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності?  

7. У чому полягають головні вимоги держави до діяльності страховиків в Україні? 

 

План семінару: 

1. Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності. 

2. Державна політика в галузі страхування. Реалізація Стратегії розвитку страхового ринку 

України на 2012-2021 роки. 

3. Методи державного регулювання страхової діяльності та їх характеристика. 

4. Органи нагляду за страховою діяльністю, їхні функції та завдання. 

5. Законодавче регулювання взаємовідносин страховика та держави. 

6. Умови ліцензування страхової діяльності. Порядок видачі ліцензії на проведення страхування. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


 

 

 

 

25 

4. 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 

5. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII [Електронний 

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

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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3. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 8 
 

Тема № 7. Особисте страхування 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад особистого 

страхування. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Які характерні особливості проведення особистого страхування в Україні? 

2. Який ризик страхується при страхуванні життя? 

3. Назвіть основні принципи страхування життя. 

4. У чому полягає суть страхування на дожиття? 

5. У чому полягає суть страхування на випадок смерті? 

6. У чому полягає суть змішаного страхування життя? 

 

План семінару: 

1. Призначення, суть та класифікація особистого страхування. 

2. Страхування життя: види, умови та порядок укладання договорів. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

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. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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

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

4. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257


 

 

 

 

29 

План семінарського заняття № 9 
 

Тема № 7. Особисте страхування 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад особистого 

страхування. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Що таке нещасний випадок та які критерії відбору ризику використовуються страховими 

компаніями при вирішенні питання про укладення договору страхування? 

2. Якими можуть бути наслідки нещасного випадку для застрахованої особи і з якою метою вони 

встановлюються? 

3. Обґрунтуйте потребу в запровадженні обов’язкового особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті? 

4 Розкрийте основні умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті? 

5. Наведіть перелік документів, на підставі яких страхова компанія зобов’язана здійснити страхову 

виплату пасажирам (спадкоємцям) у разі настання нещасного випадку на транспорті. 

6. Які випадки є правилах добровільного страхування вважаються нещасними. 

7. Як укладається договір страхування від нещасних випадків фізичними та юридичними особами? 

8. Яка основна умова набуття чинності договором страхування від нещасних випадків? 

9. Що повинен зробити страхувальник при настанні події, зазначеної договором добровільного 

страхування від нещасних випадків? 

10. У якому порядку та на яких умовах і в яких обсягах виплачується страхова сума за договором 

добровільного страхування від нещасних випадків? 

11. Розкрийте сутність медичного страхування і сформулюйте власне бачення та його роль у 

соціальному захисту населення. 

12. Які існують джерела фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я? Розкрийте переваги і 

недоліки кожного джерела. 

13. На основі додатково зібраної інформації розкрийте проблемні питання фінансування сфери 

охорони здоров’я в Україні. 

14. У яких формах може проводитись медичне страхування? Сформулюйте власні судження щодо 

їх переваг та недоліків. 

15. Розкрийте причини відсутності в Україні обов’язкового медичного страхування. 

16. На прикладі програм добровільного медичного страхування розкрийте обсяг страхового 

захисту, гарантованого застрахованим особам. 

17. Розкрийте сутність концепції асистансу і функції, які виконують асистантські компанії.  

18. Які категорії полісів медичного страхування може обрати особа, яка від’їжджає за кордон? 

19. Які застереження використовують страхові компанії в полісах медичного страхування осіб, які 

від’їжджають за кордон? 
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20. Які документи повинна подати застрахована особа для отримання страхової виплати за 

полісом медичного страхування подорожуючого закордон? 

 

План семінару: 

1. Необхідність і значення страхування від нещасних випадків. 

2. Характеристика обов’язкових видів страхування від нещасних випадків. 

3. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків. 

4. Медичне страхування і його розвиток в Україні. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

2. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

3. 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 

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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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

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

4. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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План семінарського заняття № 10 
 

Тема № 8. Страхування майна 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхування 

майна. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. У чому суть і зміст майнового страхування? 

2. Як виражається власна участь страхувальника у покритті збитку? 

3. Чому необхідне своєчасне подання заяви про страховий випадок? 

4. Як визначаються збитки при страхуванні матеріальних активів підприємств? 

 

План семінару: 

1. Економічний зміст, необхідність і значення майнового страхування. 

2. Страхування майна юридичних осіб: об’єкти, види, основні умови та порядок укладання 

договорів страхування. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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 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 

Основна література: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
http://www.forinsurer.com/
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Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 11 
 

Тема № 8. Страхування майна 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхування 

майна. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Як визначаються збитки при страхуванні транспортних засобів та вантажів? 

2. Що є правовою основою морського страхування в Україні? 

3. У чому полягає сутність морського страхування? Що є об’єктом морського страхування? 

4. Які особливості врегулювання збитків у морському страхуванні? Що таке абандон? Що таке 

загальна аварія? 

5. Що входить до страхування каско? 

6. Які види ризиків включені в основні види страхових послуг при страхуванні «автокаско»? Які 

види виключень, що звільняють страховика від страхової виплати, передбачені умовами 

страхування? 

7. У чому полягають загальні принципи страхування вантажоперевезень? 

8. Які основні види страхових ризиків, що приймаються на страхування за договором 

автотранспортного страхування? У чому полягають правові основи страхового інтересу до 

укладання таких договорів страхування? 

9. У чому особливості формування страхового покриття в страхуванні вантажів? Які умови 

страхування вантажів Лондонського інституту страховиків? 

10. Необхідність сільськогосподарського страхування. 

11. Нормативне забезпечення та сучасний стан сільськогосподарського страхування в Україні.  

12. Вартість страхування й основні умови, які впливають на ціну страхової послуги при 

страхуванні сільськогосподарських ризиків. 

13. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Об'єкти 

страхування. 

14. Обсяг страхової відповідальності при страхуванні сільськогосподарських ризиків. 

15. Характеристика страхових випадків при страхуванні сільськогосподарських ризиків. 

16. Страхове забезпечення при страхуванні сільськогосподарських ризиків. 

17. Визначення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. 

18. Організація роботи страхової компанії по визначенню збитків і страхового відшкодування при 

страхуванні сільськогосподарських ризиків. 

19. Страхування сільськогосподарських тварин. 

20. Як здійснюється страхування домашнього майна? 

 

План семінару: 

1. Страхування транспортних засобів. 
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2. Страхування вантажів і багажу. 

3. Страхування майна фізичних осіб: принципи страхового захисту власності громадян, об’єкти та 

основні умови страхування. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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 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 

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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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План семінарського заняття № 12 
 

Тема № 9. Страхування відповідальності 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхування 

відповідальності. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Що таке відповідальність як об’єкт страхових відносин? 

2. У чому сутність страхування відповідальності? Яка ціль страхування відповідальності? 

3. У чому полягає обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів? 

4. У чому сутність та які особливості цивільно-правової відповідальності? 

5. У чому різниця між договірною та позадоговірною відповідальністю? У чому суть поняття 

«ліміт страхової відповідальності»? 

6. Які ліміти можуть бути встановлені при страхуванні відповідальності? 

7. Якими правовими нормами регламентується страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів в Україні? 

8. У чому суть діяльності міжнародної системи «Зелена картка»? Яким чином поширена дія 

«Зеленої картки»? 

9. У чому полягає діяльність Моторного транспортного страхового Бюро України? Які його 

функції? 

 

План семінару: 

1. Необхідність, суть і особливості страхування відповідальності. 

2. Основні види і форми страхування цивільної відповідальності. 

3. Порядок і умови страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

Міжнародна система «Зелена картка». 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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3. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

4. 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 

5. 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 

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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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

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

4. Діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг [Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг : [сайт]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/# 

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. 

 

Інтернет ресурси: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
https://www.nfp.gov.ua/
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1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 13 
 

Тема № 9. Страхування відповідальності 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад страхування 

відповідальності. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Які основні різновиди страхування професійної відповідальності? Які з них здійснюються в 

обов’язковій формі? 

2. У чому полягає суть підприємницьких ризиків? Чому виникає необхідність їх страхування? 

 

План семінару: 

1. Страхування професійної відповідальності. 

2. Економічний зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.  

3. Екологічне страхування: види, форми та основні умови страхування. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

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

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

4. 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 

5. 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 

Основна література: 

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

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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

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

4. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 14 
 

Тема № 10. Перестрахування і співстрахування 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад перестрахування 

і співстрахування. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Які причини появи та основні економічні ознаки перестрахування? 

2. На яких принципах базується перестрахування? 

3. Чому перестрахування називають вторинним перерозподілом ризику? 

4. У чому полягає різниця між співстрахуванням і перестрахуванням? 

5. Як класифікуються перестрахувальні відносини, що таке форма, вид і підвид перестрахування? 

6. Чим непропорційне перестрахування відрізняється від пропорційного? 

7. Яка різниця між договорами факультативного і облігаторного перестрахування? 

8. У чому полягає призначення та які особливості факультативного перестрахування? 

9. У чому полягає призначення та які особливості облігаторного перестрахування? 

10. Як розподіляються зобов’язання страховика та перестраховика при пропорційному 

перестрахуванні? 

11. Які види непропорційного перестрахування застосовуються в практиці перестрахування? У 

чому полягають особливості їх застосування? 

 

План семінару: 

1. Необхідність, сутність і принципи перестрахування. 

2. Методи перестрахування, їх характеристика. 

3. Пропорційна форма перестрахування. Види договорів пропорційного перестрахування. 

4. Непропорційна форма перестрахування. Види договорів непропорційного перестрахування. 

5. Співстрахування і механізм його застосування. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. 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 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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2. 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 

3. 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. – 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. 

 

Допоміжна література: 

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

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

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

4. 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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 



 

 

 

 

47 

План семінарського заняття № 15 
 

Тема № 11. Доходи, витрати та прибуток страховика 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад фінансово-

економічної діяльності страховика. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. У чому полягають принципові особливості формування фінансового результату діяльності 

страхової компанії? 

2. Які основні види доходів страховика? 

3. У чому полягає специфічність формування доходів від страхової діяльності? 

4. Які основні види витрат страхової компанії? 

5. Які фактори впливають на склад та рівень витрат на здійснення страхової діяльності? 

6. Які податки сплачують страхові компанії? 

7. Чи є різниця в оподаткуванні доходів з ризикового страхування і доходів зі страхування життя? 

 

План семінару: 

1. Особливості фінансово-господарської діяльності страховика. 

2. Доходи страховика, їх склад, структура і джерела формування. 

3. Витрати страховика та їх класифікація за економічним змістом. 

4. Фінансові результати страховика та особливості їх формування. 

5. Система оподаткування страхових компаній Україні. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 

1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

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

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

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

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

4. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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5. 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 

6. 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 

7. 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 

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. – 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. 

 

Допоміжна 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. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

3. 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 

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. 

 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com  

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладач:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 
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План семінарського заняття № 16 
 

Тема № 12. Фінансова надійність страхової компанії 

 

Навчальний час: 2 год. 
 

Міжпредметні зв’язки. Після вивчення [Політекономії, Фінансів, Економіки і фінансів суб’єктів 

підприємництва, Фінансів суб’єктів підприємництва]. 
 

Мета семінарського заняття: закріпити теоретичні знання щодо основних засад фінансової 

надійності страховика. 

 

Завдання семінару: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Що розуміють під фінансовою надійністю страховика? 

2. Поясніть взаємозв’язок понять фінансова надійність, стійкість та платоспроможність. 

3. Які існують умови забезпечення платоспроможності? 

4. Як оцінюється платоспроможність страховика? 

5. Яким є склад страхових резервів страховика? 

6. Яке значення мають страхові резерви для забезпечення фінансової стійкості страховика? 

7. Яким чином розраховується резерв незароблених премій? 

8. Назвіть порядок розрахунку резерву заявлених, але не виплачених збитків. 

9. Як визначається розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені? 

10. У чому полягають особливості формування резервів, інших ніж страхування життя? 

11. Який зміст поняття фінансового стану страховика? 

12. У чому полягає зміст поняття «фінансова надійність страховика»? Які чинники впливають на її 

забезпечення? 

13. Визначте поняття «фінансова стійкість страховика» та назвіть методи її забезпечення. 

14. Доведіть необхідність та розкрийте значення оцінки фінансового стану страховика. 

15. Які показники оцінки фінансового стану страховика? 

16. Як впливає тарифна політика страховика на його фінансову стійкість? 

17. Як оцінюється платоспроможність страхових компаній відповідно до вимог Solvency II? 

 

План семінару: 

1. Фінансова стійкість страхової компанії та її ознаки. 

2. Умови забезпечення платоспроможності страховика. 

3. Страхові резерви, їх види, призначення та порядок формування. 

4. Поняття фінансового стану страховика. Система показників для оцінки фінансового стану. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій в межах теми заняття. 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, розв’язання вправ, тестування. 
 

Рекомендована література до теми семінару: 

Законодавчі та нормативні акти: 



 

 

 

 

51 

1. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

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

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

3. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

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

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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. – 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. 

 

Допоміжна 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. Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року : 

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 [Електронний ресурс] 

// Національний банк України : [сайт]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
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https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266 

3. 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 

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. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

2. Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

3. Ліга страхових організацій України: www.uainsur.com 

4. Національний банк України: www.bank.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України: www.minfin.com.ua 

6. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: www.forinsurer.com 

7. Страхування України – Інтернет-проект: www.ukrstrahovanie.com.ua 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного 

семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи. 

 

 

 

Укладачі:__________     Попович Д. В., доцент кафедри фінансового менеджменту, 

                                                                    к.е.н., доцент 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266
http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
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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). 

Освітня діяльність студентів на семінарських заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою 

(від 1 до 5 балів). 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 
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Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

- повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 
- правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і 

взаємодії; 

- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 
самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких 

теорій та еволюції поглядів їх представників; 

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення; 
- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

- використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх 
подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

- знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та 

міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 
- знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансово-кредитних 

установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у 

конкретному питанні; 

5 

- при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами, все ж 
таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні 

термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 
знаходить правильні відповіді; 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з 

пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного розкриття питання); 

4 

- одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують 
критерії оцінки «добре»; 

- відповідь малообгрунтована, неповна; 

- студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної 
преси з фінансових та загальноекономічних питань; 

- студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки; 

3 
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- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з пунктів, 
указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

- одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують 

критерії оцінки «задовільно»; 

- у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 
відповідають загальноприйнятим, хибні; 

- допущені грубі помилки і студент не може їх виправити; 

- порівняно з  відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше 
пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

2 

- характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів 

суть питання чи не знає правильної відповіді; 

- студент не готовий до заняття. 
0-1 

 
 


