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ПЕРЕДМОВА 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи 

студентів, поточного контролю їх знань з дисципліни «Страхування» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

призначені для самостійної роботи студентів над дисципліною. 

Самостійна робота є складовою навчального процесу, важливим чинником, 

що формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань. Самостійна 

робота студентів є основним засобом опанування навчального матеріалу у поза 

аудиторний час. Самостійна робота студента – це форма організації навчального 

процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Значно підвищується 

значення та статус самостійної роботи при введенні кредитно – модульної 

технології навчання, за якою скорочується обсяг аудиторної роботи. 

Коло окремих питань, що включені до лекційного курсу потребують більш 

детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у вивченні 

та опрацюванні основної та додаткової літератури, законодавчих та нормативних 

документів, виконанні практичних завдань. 

Мета самостійної роботи – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

Мета навчальної дисципліни «Страхування» полягає в оволодінні 

теоретико-методичних та практичних навиків у сфері страхових взаємовідносин, 

вивченні сутності і форм прояву ризику, що сприятиме об'єктивній оцінці 

економічних процесів, розумінню суті, місця та значення страхування для 

успішного управління цими процесами. 

Завдання навчальної дисципліни «Страхування» оволодіння майбутніми 

спеціалістами теоретико-методичних та практичних навиків розробки та 

здійснення страхових операцій, з'ясування ролі страхування в економічній 

розбудові суспільства; володіння не лише теоретичними знаннями, а й 

практичними навичками та вміння визначити сукупність заходів щодо 

ефективного страхового захисту. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Навчальна дисципліна «Страхування» поглиблює та конкретизує знання 

студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін (пререквізити) 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка, «Фінанси», «Гроші і кредит» з акцентом на 

проблематику надання широкого спектру страхових послуг як фізичним, так і 

юридичним особам. Глибоке вивчення навчальної дисципліни сприяє опануванню 

наступних компонентів освітньої програми, яким вона передує (пререквізити): 

«Соціальне страхування», «Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій», «Місцеві фінанси», «Страховий менеджмент», «Фінансовий ринок» 

та інші – з акцентом на поглиблення уміння формування і реалізації 



   

  

управлінських рішень з питань організації і управління страховим бізнесом, 

ефективним використанням наявних ресурсів страхових компаній, оптимізації 

фінансових потоків страховиків і забезпечені на базі цього поєднання 

ефективного страхового захисту клієнтів страховиків і зростання добробуту 

власників страхових компаній. 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Страхування»: 

Загальні: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, 

у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської 

справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення 

фінансів, банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної 

сфери економіки. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Страхування»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 

та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 



   

  

ПРН25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської 

справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПРН26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній 

діяльності, в тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасна реформа вищої освіти – це насамперед перехід від парадигми 

навчання до парадигми освіти, самоосвіти. Тому самостійна робота студентів є не 

тільки важливою формою навчального процесу, а й має стати його основою. Це 

передбачає орієнтацію на активні методи опанування знань, розвиток творчих 

здібностей, перехід від поточного до індивідуалізованого навчання з урахуванням 

потреб і можливостей особистості.  

Посилення ролі самостійної роботи означає принципово нову організацію 

навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Він повинен 

будуватись так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студентів здібності 

до саморозвитку, творчого застосування здобутих знань.  

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності серйозної 

та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор – підготовка до 

подальшої ефективної професійної діяльності. Активізують самостійну роботу 

такі фактори:  

1. Корисність роботи, що виконується. 

2. Участь студентів у творчій діяльності. 

3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний процес 

активних методів навчання. 

4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичу вальна 

система оцінювання знань, рейтинг) 

5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та поза аудиторний 

час, постійне їх оновлення. 

6. Особистість викладача. Викладач може бути прикладом для студента як 

професіонал і творча особистість. 

Основне завдання організації самостійної роботи студентів – навчити 

студентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним матеріалом, а 

потім з науковою інформацією. Закласти основи самоорганізації та 

самовиховання, сформувати уміння та навички постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. 

 

ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

 

Для раціональної організації самостійної роботи студент повинен уміло 

розподілити свій час, передбачений навчальним планом для позааудиторної 

роботи. У цілому навчальний час студентів включає години, призначені для 

аудиторної (регламентованої) роботи (лекції, практичні заняття, консультації з 

викладачем, наукові конференції та олімпіади, складання іспиту) та 



   

  

позааудиторної роботи (підготовка до практичних занять та іспиту, написання 

контрольних робіт та індивідуальних завдань, доповідей, рефератів, проведення 

групових презентацій, робота з літературою в бібліотеці, пошук інформації в 

Інтернеті). 

Форми самостійної роботи: 

 опрацювання лекційного матеріалу; 

 підготовка до практичних занять; 

 самостійна робота з підручником, науковою та періодичною літературою; 

 вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів; 

 пошук і опрацювання матеріалів через мережу Інтернет; 

 узагальнення та аналіз фактичних даних; 

 проведення самостійних наукових досліджень; 

 підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презентацій; 

 виконання індивідуальних завдань; 

 написання контрольних робіт; 

 підготовка до модульних контролей. 

Форми контролю самостійної роботи: 

 індивідуальні консультації та співбесіди;  

 тестування, перевірка контрольних робіт; 

 заслуховування рефератів та презентацій; 

 перевірка творчих та ситуаційних завдань; 

 проведення колоквіумів. 

Опрацювання лекційного матеріалу є важливою складовою опанування 

матеріалу курсу, оскільки під час лекції формуються наукові основи знань, 

опановується важливий теоретичний і фактичний матеріал, виділяються головні 

проблеми та питання щодо тематичного змісту курсу. Для кращого засвоєння 

лекційного матеріалу після лекції слід прочитати конспект, внести необхідні 

правки та визначити основні аспекти. 

Самостійна робота з підручниками, науковою та періодичною літературою, 

вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів будується на основі 

роботи з каталогами та конспектування. Для раціонального запам’ятовування 

матеріалу потрібно підготувати невеликий конспект із викладенням тез чи 

головних думок, або посилань на конкретні сторінки книги чи журналу, що 

дозволяє швидко знаходити потрібний матеріал. При ксерокопіюванні 

журнальних статей слід виділяти (підкреслювати) основні думки 

 
 

ПЛАНИ ЗАНЯТЬ ТА ПИТАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОБОЧОЮ 

ПРОГРАМОЮ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність страхування та ключові аспекти 

механізму його функціонування 

 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування  



   

  

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Необхідність і форми страхового захисту. Функції страхування. Принципи 

страхування. Роль страхування в ринковій економіці.  

Запитання для самоперевірки 
 У чому полягає ключова мета та сутність страхування? 

 Назвіть етапи еволюції його розвитку страхування в Україні. 

 Охарактеризуйте світові тенденції розвитку страхування. 

 Назвіть та дайте характеристику основних суб’єктів страхування. 

 Які основні ознаки страхового захисту? 

 Які функції виконує страхування? 

 Ключові страхові принципи. 

 Яка роль страхування в активізації бізнесу? 
 

Рекомендована література: базова: 1-5; допоміжна: 11-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

 

Тема 2. Класифікація страхування. 

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Поняття класифікації страхування. Класифікація за критеріями страхування. 

Класифікація за ознаками страхування. Обов’язкове та добровільне страхування.  

Запитання для самоперевірки 
 Охарактеризуйте поняття «класифікація страхування». 

 Назвіть галузі страхування. 

 Охарактеризуйте підгалузі особистого страхування. 

 Особливості змішаного страхування життя. 
 

Рекомендована література: базова: 1-5; допоміжна: 11-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.  

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Поняття й основні характеристики ризику. Ознаки страхового ризику. 

Характеристика ризиків у страховій діяльності. Управління страховими ризиками 

(ризик-менеджмент у страхуванні). Страхування агроризиків. 

Запитання для самоперевірки 
 Поняття «ризику» у страхуванні. 

 Охарактеризуйте види страхових ризиків. Які з них найвпливовіші? 

 Які принципи управління ризиками? 

 У чому полягає економічний зміст страхового тарифу? 

 Які основні принципи тарифної політики? 

 Які принципи управління агроризиками? 

 Охарактеризуйте особливості страхування агроризиків. 

 Досвід застосування новітніх досягнень страхової справи в аграрному секторі 

економіки. 
 



   

  

Рекомендована література: базова: 1-5; допоміжна: 1-3, 9-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

Тема 4. Страхова організація як основа страхової системи.  

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Страхові організації: види та значення. Порядок створення, функціонування 

та ліквідації страхової організації. Структура та ресурси страхової організації. 

Принципи управління страховою організацією Об'єднання страховиків. 

Запитання для самоперевірки 
 У чому полягає значення страхової компанії? 

 Які є види страхових компаній за характером виконуваних операцій? 

 Охарактеризуйте функціональне управління страховою компанією. 

 Ключові принципи формування організаційної структури страхової компанії. 

 Які умови створення та діяльності філій страхових компаній? 
 

Рекомендована література: 1-5; допоміжна: 1-3, 9-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

 

Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності. 

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Необхідність та значення державного регулювання  страхової діяльності. 

Правові основи державного  регулювання. Органи нагляду за страховою 

діяльністю та їх функції. 

Запитання для самоперевірки 
 У чому суть державної політики у страхуванні? 

 Які існують нормативно-правові акти у страхуванні? 

 Які є органи державного нагляду за страховою діяльністю? 

 Які основні вимоги держави до діяльності страховиків? 

 Які документи необхідні для ліцензування страховиків? 

 Яким чином здійснюється контроль за діяльністю страховиків? 
 

Рекомендована література: 1-5; допоміжна: 1-3, 9-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Умови та порядок здійснення основних 

видів страхової діяльності 
 

Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності страхової діяльності  

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Галузева (видова) класифікація страхування. Коротка характеристика 

основних видів страхування: особисте, майнове, відповідальності. 

Агрострахування. Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному секторі 

економіки. 

Запитання для самоперевірки 



   

  

 Галузева класифікація страхової діяльності. 

 Особисте страхування та особливості його підгалузевої градації. 

 Майнове страхування та його класифікація. 

 Страхування відповідальності. 

 Агрострахування. 

 Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному секторі економіки. 

Рекомендована література: 1-8; 15-21, допоміжна: 6, 11-12, 14-16, 18, 20-29, 

33-35, 38-40, 44-45; 46-55, інформаційні ресурси: 19. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методичний інструментарій діагностики 

фінансової діяльність страховика 

Тема 7. Співстрахування та перестрахування. 

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Необхідність та сутність перестрахування. Суб’єкти перестрахування. 

Методи проведення перестрахування. Перестрахування аграрних ризиків. 

Співстрахування та механізм його застосування. 

Запитання для самоперевірки 
 Які обставини спричинили необхідність виникнення перестрахування? 

 Функції та види престрахування. 

 Які вимоги ставлять до перестрахування ризиків у нерезидентів? 

 У чому різниця методів перестрахування? 

 Який механізм співстрахування? 

 Основні перестраховики аграрних ризиків. 

 

Рекомендована література: 1-8; допоміжна: 1-3, 9-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика.  

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Склад доходів страховика. Витрати страховика. Прибуток страховика. 

Запитання для самоперевірки 
 Перелічіть основні статті доходу страховика? 

 Який економічний зміст і склад витрат страховика? 

 Як обчислити прибуток від страхово діяльності? 

 З якою метою формують страхові резерви компанії? 

 Чому дорівнює податкова ставка з прибутку страховика? 
 

Рекомендована література: 1-6; допоміжна: 1-3, 9-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. 

Орієнтовне змістове наповнення заняття 

Економічний зміст та значення фінансової надійності страхової компанії. 

Формування збалансованого страхового портфелю як основи забезпечення 



   

  

фінансової стійкості страхових операцій. Платоспроможність страховика та умови 

її забезпечення. 

Запитання для самоперевірки 
 У чому сутність фінансової надійності страховика? 

 Які критерії покладено в основу фінансової надійності страховика? 

 У чому різниця між статутним фондом і гарантійним? 

 Які вимоги відносяться до критерію фінансової надійності страховика? 

 Що Ви розумієте під ліквідністю? 

 Як пов’язана фінансова надійність страховика з тарифною ставкою? 
 

Рекомендована література: 1-8; допоміжна: 1-3, 9-12, 16, 33-39, 

інформаційні ресурси: 1-9. 

 

 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Страхування» 

передбачає: написання реферату, складання кросворду та тестових завдань по 

всьому курсу дисципліни, есе, задачі, слайд-презентації з обраної теми 

дисципліни «Страхування». Підготовка новин, доповідей, цікавої інформації зі 

страхування, а також підготовка й опублікування студентами наукової публікації 

у збірниках наукових праць студентів та молодих учених (або інших збірниках) за 

обраною темою, що відповідає змісту означеної навчальної дисципліни. 

Реферат з предмету «Страхування» передбачає поглиблене вивчення 

актуальних питань страхування стосовно обраної теми. Студенти опрацьовують 

основні нормативні акти, складають їх конспект, готують реферати, виступають з 

ними на семінарах, рецензують реферати інших студентів.  

Під час навчального семестру, викладач, що проводить практичні заняття в 

групі, надає студентам орієнтовані теми рефератів для індивідуальної самостійної 

роботи з установленням терміну виконання.  

Приступаючи до виконання роботи, студент повинен підібрати і поглиблено 

вивчити спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти робочий план 

реферату, який обов’язково включає розгляд логічно взаємопов'язаних 3 питань за 

темою реферату. 

Реферат обов’язково починається зі вступу, який повинен містити 

актуальність обраної теми дослідження, перелік авторів, які присвятили свої праці 

даній галузі фінансової науки. Розкриваючи зміст питань, згідно з планом 

реферату, слід навести проблеми, які існують в страхуванні 

зовнішньоекономічних операцій, а також обґрунтувати напрямки їх вирішення. У 

кінці роботи необхідно скласти власні висновки щодо шляхів вдосконалення 

ведення страхових операцій, подати перелік використаної літератури (не менше 

15 джерел, до яких дозволено включати також Інтернет-сайти). По змісту 

реферату обов’язково повинні бути посилання на джерела з поміткою номера 

сторінки, де взята цитата чи дані (Наприклад: [10, c. 55]). 

Обсяг реферату – від 20 до 25 стандартних аркушів. 

Виконана студентом робота повинна бути належно оформлена і здана 

викладачеві для перевірки в установлені графіком терміни. Виконані студентами 

роботи після їх рецензування викладачем допускаються до захисту на семінарі, 



   

  

якщо вони відповідають установленим вимогам щодо змісту, структури, обсягу 

роботи, або ж повертаються студентам для усунення недоліків, після чого 

повторно рецензуються. Крім цього, при прийманні від студентів виконаної 

роботи проводиться співбесіда на предмет знання студентами основних положень 

нормативних актів, змісту роботи, обґрунтованості висновків. Викладач після 

попередньої позитивної оцінки реферату передає його для рецензування іншим 1-

2 студентам. Рецензування студентами проводиться письмово. Студенти 

виступають з рефератами на семінарах як доповідачі та як рецензенти. 

У кінці семінару викладач узагальнює результати розгляду рефератів на 

семінарі як доповідачів, так і рецензентів і дає їм оцінку як результат поточного 

контролю знань студентів.  

Реферат з предмету є наслідком самостійної роботи студента. Тому 

максимальна кількість балів за реферат – 10 балів (сумарна максимальна кількість 

балів, передбачених за самостійну роботу студента).  

 

Порядок оформлення титульної сторінки 

реферату з курсу «Страхування» 

 

Титульна сторінка реферату оформляється за таким зразком : 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 

ТКАЧУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 

 

Маркетинг в страхуванні та його значення 
 

РЕФЕРАТ З навчальної дисципліни 

«Страхування» 
 

Керівник: 

________________ д.е.н., ПРОКОПЧУК О.Т. 

 

: 

Умань – 2021 

____________________________________________________________ 

 

Тематика рефератів з дисципліни «Страхування» 

1. Класифікація страхових продуктів і проблеми їх удосконалення. 

2. Страхові продукти і дослідження попиту на них. 

3. Маркетинг в страхуванні та його значення. 



   

  

4. Організація реалізації страхових послуг. 

5. Розвиток системи страхових послуг в умовах монополії держави на ведення 

страхової справи. 

6. Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин. 

7. Форми надання страхових послуг фізичним та юридичним особам. 

8. Контроль за реалізацією страхових послуг. 

9. Основи побудови тарифів майнового страхування. 

10. Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль 

в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва. 

11. Роль страхування в розвитку агропромислового комплексу. 

12. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. 

13. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств. 

14. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств. 

15. Особливості і розвиток кооперативного страхування в Україні. 

16. Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

17. Страхування майна промислових підприємств та основні напрями його 

удосконалення. 

18. Страхування майна від вогню. 

19. Страхування вантажів. 

20. Страхування засобів транспорту підприємств і організацій та напрями його 

удосконалення. 

21. Страхування ризиків під час морських перевезень. 

22. Страхування  ризиків під час  перевезень автомобільним транспортом. 

23. Морське страхування та його розвиток. 

24. Автотранспортне страхування. 

25. Страхування ризиків під час перевезень авіаційним транспортом. 

26. Страхування авіаційної і космічної техніки. 

27. Страхування засобів водного транспорту. 

28. Економічний зміст, значення і види страхування кредитних ризиків. 

29. Страхування банківських ризиків. 

30. Страхування банківських кредитів. 

31. Страхування фінансових ризиків. 

32. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи 

розвитку. 

33. Проблеми і шляхи удосконалення страхового захисту майна громадян. 

34. Страхування будівель, які належать громадянам. 

35. Страхування тварин, які належать громадянам. 

36. Страхування засобів транспорту, які належать громадянам. 

37. Страхування особистої власності громадян та етапи його розвитку. 

38. Особисте страхування та його місце в системі страхового захисту громадян. 

39. Основні етапи розвитку особистого страхування в Україні. 

40. Основи визначення тарифних ставок щодо страхування життя. 

41. Місце і роль страхування життя в системі особистого страхування. 

42. Страхування здоров'я громадян. 

43. Страховий захист життя і здоров'я дітей. 



   

  

44. Страховий захист осіб літнього віку. 

45. Страхування пенсій. 

46. Змішане страхування життя та його розвиток. 

47. Страховий захист дітей. 

48. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. 

49. Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків. 

50. Колективне страхування громадян від нещасних випадків. 

51. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток. 

52. Реклама та її роль в реалізації страхових послуг. 

53. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків. 

54. Страхування цивільної відповідальності. 

55. Страхування професійної відповідальності. 

56. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

57. Страховий захист осіб, які від'їжджають за кордон. 

58. Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні. 

59. Медичне страхування: необхідність, сутність, значення. 

60. Добровільне медичне страхування та його значення. 

61. Обов'язкове медичне страхування та його значення. 

62. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг. 

63. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом фізичних осіб. 

64.Страхові послуги в умовах страхового ринку України.  

65. Агрострахування як інструмент управління ризиками в аграрному секторі 

економіки. 

66. Агростраховий ринок України: реалії та перспективи. 

67. Продуктові пропозиції на агростраховому ринку України. 

68. Індексне страхування в аграрному секторі економіки. 

 

Складання тестів 
Основні вимоги до складання тестів: 

1. Титульний аркуш; 

2. подається у надрукованому вигляді (14 шрифт, інтервал 1,0); 

3. завдання охоплюють всі теми курсу (містять не менше 50 завдань); 

4. тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути поставлене 

таким чином, щоб відповіді були «так» чи «ні»; 

5. до одного питання повинно бути запропоновано не менше 4 варіантів 

відповідей. Правильними можуть бути як одна, так і кілька відповідей; при 

цьому правильні відповіді слід виділити іншим шрифтом або іншим 

кольором; 

6. перелік відповідей на тест, надрукованих у стовпчик, подається на окремому 

аркуші. 

Складання комплексних тестів з предмету є наслідком самостійної роботи 

студента. Тому максимальна кількість балів за них – 10.  

 

Основні вимоги до складання комплексного кросворду: 

1. титульний аркуш; 



   

  

2. подається у надрукованому вигляді (14 шрифт, інтервал 1,0); 

3. комплексний кросворд складається на основі ключового слова, на вибір 

студента; 

4. кросворд повинен бути складеним по всім темам дисципліни, та містити не 

менше 50 слів; 

5.  слова повинні бути розміщенні як по горизонталі так і по вертикалі; 

6. На окремому аркуші подається розв’язок кросворду. 

Складання комплексного кросворду з предмету є наслідком самостійної 

роботи студента. Тому максимальна кількість балів за кросворд – 10. 

Крім того, індивідуальні завдання студентів складаються з розв’язку задач , 

та за бажанням студентів написанням та опублікуванням, під керівництвом 

викладача, тез доповідей і наукових статей.  

Контроль за виконанням кросвордів і тестів відбувається шляхом перевірки 

викладачем правильності їх виконання. 

Студент протягом курсу може здати не більше одного реферату, 

комплексного кросворду та тестових завдань. 

В разі, якщо студент з не виконував самостійну роботу, то оцінювання його 

знань за результатами самостійної роботи (за бажанням студента) може 

здійснюватись шляхом усного опитування по всіх темах, запланованих на 

самостійне опрацювання. 

 

Основні вимоги до слайд-презентації: 

 

Перевагами презентацій від решти способів представлення інформації є їх: 

- особлива насиченість змістом та інтерактивність; 

- унаочнення матеріалів, що презентуються; 

- підвищення оперативності і об'єктивності оцінювання результатів 

дослідження; 

- сприяння розвитку продуктивних, творчих функцій мислення та 

формуванню операційного стилю мислення студентів. 

Слайд-презентація повинна містити титульний слайд, інформаційні слайди та 

завершальний слайд. 

У титульному слайді вказуються: 

- тема індивідуального самостійно завдання (обрана студентом та 

підтверджена викладачем); 

- прізвище, ім'я і по-батькові студента; 

- назва факультету, кафедри та номер академічної групи студента.  

Інформаційні слайди повинні містити повідомлення щодо актуальності 

проблеми; систематизацію опрацьованої студентом інформації (результати 

дослідження); основні висновки. Інформаційні слайди можуть містити діаграми і 

графіки, необхідні текстові, табличні й інші матеріали. Вибір типу інформації, 

схем структуризації даних та порядок їх викладу здійснюється студентом 

самостійно відповідно до мети створення презентації та особистих стилістичних 

вподобань. 

Завершальний слайд містить подяку за увагу. 



   

  

При підготовці слайд-презентації необхідно дотримуватися наступних вимог: 

• стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту; 

• використання загальноприйнятих скорочень і абревіатур; 

• графіка має органічно доповнювати текст; 

• текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок. 

Індивідуальне самостійне завдання (слайд-презентація) оцінюються від 1 до 

10 балів: 

- 10 балів – виставляється за повне висвітлення обраної для опрацювання 

теми та творчий підхід до її систематизації у відповідності до встановлених 

вимог; 

- від 1 до 9 балів – виставляється у випадку допущення неточностей, та не 

повне виконання вимог до представлення інформації у вигляді слайд-презентації; 

- 0 балів – виставляється при відсутності або неправильному виконанні 

завдання. 

 

Основні вимоги до підготовки та представлення есе 

 

Обсяг есе –  до 3 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt 

з інтервалом 1,5 між рядками, з відступами від країв аркуша по 2 см зліва та згори 

і по 1,5 см знизу та справа. У разі використання літератури та інших джерел 

посилання на них обов’язкове.  

«Якщо поезія – це музика серця, то есе – це музика думки». На відміну від 

реферату, який адресується будь-якому слухачеві есе –  це ближче до репліки,  що 

адресується підготовленому слухачу. Тобто людині, яка вже має уяву, про що йде 

мова. Власне, така «адресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на 

розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними службовими деталями 

викладення матеріалу в письмовому форматі.  

Поради щодо побудови есе:  

• Будь-який  твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має бути висвітлено 

загальний підхід до теми, вступ повинен містити проблемне завдання і відповідь 

на поставлене питання. Автор есе не має права описувати все, що йому відомо в 

обсязі заданої теми, а лише те, що буде творчою відповіддю  на  поставлене 

питання у темі. Упродовж усього есе необхідно підкреслювати зв'язок поданих 

фактів з тезою.  

• Основна частина есе вибудовується з метою переконання читача. Для цього 

автор есе має  використати  вагомі  аргументи. Спочатку варто викласти головні 

ідеї та факти, які підтверджуватимуть приклади до цих ідей.  

• Есе має містити озвучену кінцівку. При цьому зовсім не важливо, кінець є 

ствердженням будь-чого, запитанням чи остаточно не завершеними роздумами. 

Вдалим  варіантом завершення есе вважається використання афоризмів і цитат.  

Стиль есе вирізняється: афористичністю; образністю; парадоксальністю. Для 

есе характерне використання численних засобів художньої виразності: символи; 

метафори; порівняння; алегоричні і притчові образи. Для  передачі  особового  



   

  

сприйняття  автору есе необхідно: використовувати всілякі асоціації; проводити 

паралелі; добирати аналогії.  

Есе буде цікавим, якщо в ньому будуть присутні: непередбачувані 

(парадоксальні) висновки; несподівані повороти; цікаві зчеплення.  

Мовна будова есе – це динамічне чергування полемічних висловів, питань, 

проблем, використання розмовної інтонації і лексики. 

Індивідуальне самостійне завдання (есе) оцінюються від 1 до 10 балів. 

 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

1. . Страхова послуга і дослідження попиту на неї. 

2. Маркетинг в страхуванні та його значення. 

3. Розвиток системи страхових послуг в умовах 

монополії держави на ведення страхової справи. 

4. Виникнення та етапи розвитку страхування. 

Література:[23-34 ] 

4 8 

2 Тема 2. Класифікація страхування 

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

1.Форми надання страхових послуг фізичним та 

юридичним особам. 

2.Організація реалізації страхових послуг. 

Література: [22, 27, 33,] 

6 8 

3 Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка  

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

      1. Методи управління ризиком. 

      2. Склад і структура страхових тарифів. 

     3. Індексне страхування в аграрному секторі 

економіки. 

     4. Досвід застосування новітніх досягнень страхової 

справи в аграрному секторі економіки. 

Література: [19,20,26,31]  

6 10 



   

  

4 Тема 4. Страхова організація як основа страхової 

системи 

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

1. Філія страховика: сутність і особливості діяльності. 

2. Організаційна структура страхової компанії. 

Література: [19,20,26,31] 

  

5 Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності 

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

1. Реорганізація страховиків. 

2. Контроль  за діяльністю страховиків. 

Література:[30-32] 

6 10 

6 Тема 6. Загальна характеристика видової 

сукупності страхової діяльності.  

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно:  

1. Проблеми і шляхи удосконалення страхового 

захисту майна громадян. 

2. Медичне страхування. 

3. Проблеми та перспективи функціонування 

агрострахового ринку України. 

4. Агрострахування як інструмент управління 

ризиками в 

агропромисловому комплексі України. 

5. Зарубіжна практика застосування новітніх 

досягнень страхової справи у практичній діяльності 

підприємств аграрної сфери економіки. 

Література:[15,19,25] 

6 10 

7 Тема 7. Співстрахування та перестрахування 

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

1. Договір перестрахування. 

2. Порівняльний аналіз методів перестрахування.  

3. Пропорційне перестрахування.  

4. Основні перестраховики аграрних ризиків. 

Література:[30,33] 

6 10 

8 Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика.  

Питання, які студенти повинні опрацювати 

самостійно: 

1. Страхові резерви. 

2. Оподаткування страховиків. 

Література:[10-15,26,32] 

6 12 

9 Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії 

Питання, які студенти повинні опрацювати 
6 12 



   

  

самостійно: 

1. Ефективність діяльності страхової організації та система 

показників ефективності. 

2. Власні кошти страховика. Технічні резерви та їх 

склад.  

3. Показники платоспроможності. Фактичний та 

нормативний запас платоспроможності, порядок їх 

обчислення.  

Література:[10-15,26,32] 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 Розподіл балів, які отримують студенти (для денної форми навчання) 

Поточний (модульний) контроль 

С
у
м

а
 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК1 Т6 МК2 Т7 Т8 Т9 МК3 
100 

8 8 8 8 8 10 7 10 8 8 7 10 

 

 

 Розподіл балів, які отримують студенти (для заочної форми навчання) 

Поточний (модульний) контроль 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 С

у
м

а
 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК1 Т6 
МК

2 
Т7 Т8 Т9 МК3 

30 100 

5 5 5 5 4 10 4 10 4 4 4 10 

 



   

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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