
 



  

 



  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 6 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 
 (шифр і назва) 

Нормативна 

Спеціальність: 

 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 4 
3-й  3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: курсова 

робота  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

2-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи студента – 

6 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

(назва) 

36 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 4 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Індивідуальні 

завдання: 

30 30 

Самостійна робота 

110 год. 168 год. 

 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 



  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни є отримання студентами поглиблених знань 

щодо змісту та організації роботи страхових організацій по забезпеченню 

потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.  

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

студентів з основ правильного розуміння та формування цілісного уявлення про 

потребу та сутність страхової послуги, обов‟язковий та добровільний характер 

страхових послуг; правове  забезпечення ринку страхових послуг; цивілізоване 

ставлення до особистого та колективного майна, власного здоров‟я та життя, 

відповідальності перед третіми особами. 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути теоретичні знання 

та набути практичних навичок з організації страхового захисту, сутності та 

змісту конкретних видів страхування, організацію та управління у страховому 

бізнесі, розвиток навичок використання методів та способів продажу страхових 

послуг, їх удосконалення та адаптація до потреб клієнта, вивчення попиту ринку 

страхування. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

Навчальна дисципліна «Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі 

вивчення дисциплін (пререквізити) «Страхування», «Фінанси підприємств, 

«Фінанси», «Гроші і кредит» з акцентом на проблематику надання широкого 

спектру страхових послуг як підприємствам так і громадянам України. Глибоке 

вивчення навчальної дисципліни сприяє опануванню наступних компонентів 

освітньої програми, яким вона передує (пререквізити): «Соціальне страхування», 

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

система» та ін. – 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 «Страхові послуги та діяльність страхових організацій»: 

Загальні: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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 «Страхові послуги та 

діяльність страхових організацій»: 

 

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. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань. 

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. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
СТРАХОВА ПОСЛУГА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

ТЕМА 1. СТРАХОВИЙ РИНОК 

1. Поняття страхового ринку. 

2. Зміст та структура страхового ринку. Внутрішня система та зовнішнє 

середовище страхового ринку. 



  

3. Страховий ринок України. Ліцензування страхової діяльності. 

 

Поняття страхового ринку. Зміст та структура страхового ринку. 

Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку. Страховий ринок 

України. Ліцензування страхової діяльності. 

 

ТЕМА 2. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, що характеризують страхову 

послугу. 

2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування 

попиту на страхові послуги. 

3. Продаж страхових послуг через посередників: переваги і недоліки. Права й 

обов‟язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до 

страхових посередників. 

4. Види страхової реклами і вимоги до неї. 

5. Контроль з боку держави за реалізацією страхових послуг. 

 

Сутність страхової послуги як товару страхового ринку. Поняття 

страхового ринку, товару та його властивостей. Характеристика споживчої і 

мінової вартості страхової послуги. Визначення страхової послуги як 

теоретичної категорії. Фінансова послуга та її взаємозв’язок  із страховою 

послугою. Класифікація страхових послуг за спеціалізацією страховика, за 

предметом і формою страхування. 

Ліцензування страхової діяльності як необхідна умова реалізації страхових 

послуг на страховому ринку. Поняття ліцензії на страхову діяльність. Умови 

ліцензування страхової діяльності. Причини анулювання ліцензії на страхову 

діяльність. 

Страховий маркетинг та його функції. Сутність страхового маркетингу. 

Етапи розвитку страхового маркетингу за кордоном та в Україні. Види 

страхового маркетингу. Предмет, об’єкт і суб’єкти страхового маркетингу. 

Функції страхового маркетингу. Страхове поле, канали реалізації страхових 

послуг. реклама  як складові функцій страхового маркетингу. Правове 

регулювання діяльності страхових агентів і брокерів в Україні. 

Особливості процесу реалізації страхових послуг. Аквізиція, супровід договору 

страхування і урегулювання питань щодо заподіяних збитків як складові процесу 

реалізації страхової послуги. Поняття андерайтингу. Аварійні комісари і 

диспашери  як дійові особи урегулювання питань щодо завданих збитків.  

 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ 

1. Основні етапи укладання договору страхування. 

2. Заява про страхування і форма її подання. 

3. Андеррайтинг і його основні етапи. 

4. Страховий поліс як вид договору страхування. Його форма, зміст і структура. 

Страхове свідоцтво, страховий сертифікат та їх особливості. 



  

5. Дії страховика при настанні страхового випадку. Розслідування характеру і 

розмірів збитків. Укладання страхового акта. Виплата страхового 

відшкодування або страхової суми (страхового забезпечення). 

 

Сутність правовідносин і договору страхування як виду цивільно – правової 

угоди. Трактування предмету договору страхування у Цивільному кодексі 

України. Зміст і структура правил страхування. Істотні умови страхування. 

Порядок укладання  договору та набуття ним чинності. Сутність страхового 

поліса як форми страхового договору. Поняття вигодонабувача. Сплата 

страхового внеску як необхідна умова набуття договором страхування чинності.  

Правовий аспект поняття обов’язку. Основні обов’язки страховика і 

страхувальника. Порядок забезпечення правонаступництва за укладеним  

договором страхування.  

Умови здійснення страхової виплати та страхового відшкодування. Сутність 

страхової виплати, страхового відшкодування. Страхового акта, аварійного 

сертифіката. Правові підстави для відмови у страховій виплаті.  

Вирішення суперечок між страховиком і страхувальником. Умови припинення 

дії договору страхування. Порядок повернення страхових внесків у разі 

дострокового припинення дії договору страхування.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 

ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

1. Особливості страхування життя та пенсій в Україні. 

2. Порядок визначення і сплати страхових внесків при страхуванні життя 

(страхуванні капіталу). Робота страхової компанії щодо визначення страхових 

і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або 

визначеним для цього особам. 

3. Страхування ренти (пенсійне страхування) індивідуального типу і на принципі 

взаємності. 

 

Сутність страхування життя. Ризики, що покриваються договором 

страхування життя. Особливості страхування життя: довго строковість дії  

страхового договору, накопичення страхової суми, норма доходності, викупна 

сума. 

Характеристика таблиці смертності та її показників. Виявлення мети 

використання таблиці смертності у страхуванні життя. Ймовірність 

дожиття і смерті як основні параметри таблиці смертності. Методика 

розрахунку внеску страхувальника за параметрами таблиці смертності і нормою 

доходності.  

Програми страхування життя. Сутність змішаного страхування життя. 

Страхування дітей. Особливості весільного страхування. Відмінні риси довічного 

страхування. 



  

Сутність і призначення добровільного пенсійного страхування. 

Необхідність реформування системи пенсійного забезпечення громадян України. 

Переваги пенсійної реформи. Місце і роль комерційних страхових компаній у 

пенсійному забезпеченні фізичних осіб.  

 

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

1. Форми й види страхування від нещасних випадків. 

2. Умови основних видів державного особистого страхування від нещасних 

випадків в Україні та особливості їх здійснення. 

3. Обов‟язкове особисте страхування пасажирів і водіїв від нещасних випадків на 

транспорті. 

 

Сутність нещасного випадку як ймовірної події. Теоретичне трактування 

страхування від нещасних випадків. Характеристика чинників, що впливають на 

ймовірність нещасного випадку, і кількісно відображаються у величині страхових 

тарифів. Наслідки нещасного випадку і їх вплив на страхову виплату. 

Умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті. Характеристика порядку та правил обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на транспорті, що затверджені Постановою 

Кабінету міністрів України № 959 від 14.08.1996.  

Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків. 

Перелік випадкових подій, що включаються до договору добровільного 

страхування від нещасних випадків. Особливості порядку урегулювання питань 

щодо заподіяних збитків. 

 

 

ТЕМА 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ  

1. Суб‟єкти медичного страхування і відносини між ними. 

2. Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг 

відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова 

премія. Права й обов‟язки сторін страхових відносин. Організація роботи 

страхової компанії при настанні страхового випадку. Порядок виплати 

страхового забезпечення. 

3. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон. Умови й особливості 

укладання договору страхування. 

 

Сутність медичного страхування як теоретичної категорії. Державна 

соціальна та приватна системи фінансування сфери охорони здоров’я: 

характеристика, переваги, недоліки. Американська та західноєвропейська 

системи фінансування сфери охорони здоров’я.  

Обов’язкова і добровільна форми медичного страхування. Проблеми і 

концепції реалізації обов’язкового медичного страхування в Україні. Суб’єкти 

добровільного медичного страхування. Програма і договір добровільного 

медичного страхування.  



  

Принципи реалізації програм добровільного медичного страхування. 

Характеристика найбільш поширених програм добровільного медичного 

страхування.  

Зародження концепції аси стансу. Функції асистанських компаній. Категорії 

страхових полісів медичного страхування осіб, що від’їжджають за кордон. 

Перелік витрат, що не покриваються страховиками за умовами договору  

медичного страхування  осіб, які  від’їжджають за кордон. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ 
 

ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Форми й види страхування майна юридичних осіб. 

2. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків. Обсяг 

відповідальності; об‟єкти страхування, їх оцінка; виключення й застереження; 

строк дії договору. Страхова сума, страховий тариф. Оцінка збитку. Страхове 

відшкодування та його виплата. 

3. Страхування збитків у разі переривання підприємницької діяльності. 

4. Страхування надавача послуг, виконавця робіт, продавця товарів за якість 

послуг, що надаються; робіт, що виконуються; товарів, що продаються. 

Особливості укладання договору страхування. 

5. Страхування працівників від нещасних випадків та на випадок захворювання за 

рахунок коштів підприємця. 

 

Економічна суть та основні умови  страхування підприємствами ризику 

втрати майна. Майнове страхування як теоретична категорія. Джерела 

фінансового забезпечення страхового захисту майна підприємств: фонд 

самострахування і його трансформація у резервний капітал, страхові резерви 

страховика, кошти поручителя. Виявлення переваг і недоліків кожного джерела.  

Перелік основних засобів і оборотних активів, що покриваються і не 

покриваються страховим захистом. Страхові ризики, обсяг страхової 

відповідальності, винятки зі страхових випадків та обмеження страхування, що 

вказуються у договорі страхування ризику втрати майна підприємством 

юридичною особою.  

Підходи до визначення страхової оцінки  майна підприємства та 

встановлення страхової суми. Порядок встановлення дійсної вартості різних 

видів майна підприємства на момент укладання договору страхування. Вибір 

системи страхового забезпечення.  Сутність система пропорційної 

відповідальності. Франшиза та її роль у майновому страхуванні.  

Факти, що впливають на величину страхових тарифів та порядок внесення 

страхових платежів за договорами страхування підприємством ризику втрати 

майна. Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати 

майна, набуття чинності та припинення дії.  

Страхування відповідальності як спосіб покриття ризиків підприємницької 

діяльності. Сутність і мета добровільного страхування відповідальності 



  

суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм 

шкоду внаслідок реалізації продукції.  

Страхування професійної відповідальності підприємців: сутність, 

особливості, сфера поширення.  

 

ТЕМА 8. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Форми й види сільськогосподарського страхування. 

2. Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

Об‟єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика 

страхових випадків. Визначення вартості врожаю, обчислення страхових 

премій та порядок їх сплати. Організація роботи страхової компанії щодо 

визначення збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин 

загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове 

відшкодування. 

3. Страхування сільськогосподарських тварин. 

4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 
 

Гостьовий лектор (залучений фахівець – працівник страхової компанії). 

Тваринництво і рослинництво як сфери аграрного сектора економіки.  

Необхідність страхового захисту майнових інтересів аграрних підприємств в 

сучасних умовах господарювання. Умови обов’язкового страхування врожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними 

сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових 

буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, що 

затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 1000 від 11.07.2002 р.  

Порядок і правила обов’язкового страхування сільськогосподарських тварин, 

що затверджені Постановою Кабінету міністрів України № 590 від 23.04.2003 р. 

Досвід НАСК «Оранта» в організації страхового захисту майна 

сільськогосподарських підприємств за добровільною формою страхування. Умови 

добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень, плодово-ягідних кущів і дерев, сільськогосподарських 

тварин та іншого майна.  

Добровільне страхування тварин, що перебувають у приватній власності 

фізичних і фермерських господарств. Особливості організації страхового 

захисту, перелік ризиків, винятків обмежень і застережень. Порядок укладання 

договору і набуття ним чинності. Дії страхувальника при настанні страхового 

випадку.  

 

ТЕМА. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ 

(самостійне опрацювання) 

Сутність технічного ризику і страхування технічних ризиків. Види 

страхування технічних ризиків. Майнові інтереси страхувальника, що 

покриваються страховим захистом.  



  

Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Ризики, що 

покриваються страховим захистом. Події, що не відносяться до страхових. 

Умови визначення страхової суми. Формування страхових тарифів. Початок і 

закінчення дії страхового захисту. Умови здійснення страхової виплати. 

Сутність монтажного ризику. Зацікавлені особи в організації страхового 

захисту ризиків монтажних робіт. Умови страхування монтажних ризиків. 

Страхування машин від поломки і електронного обладнання як складова 

страхування технічних ризиків. 

 

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

1. Класифікація видів страхування у фінансово-кредитній сфері. 

2. Умови й особливості страхування товарних кредитів. 

3. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об‟єкт 

страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк 

страхування. Страховий тариф. Визначення збитків. Страхове відшкодування 

та особливості його виплати. 

4. Страхування фінансового кредиту. Портфельне страхування кредитів. 

5. Умови страхування ризику неотримання прибутку (доходу). 

 

Економічна природа кредиту. Сутність кредитного ризику. Види 

страхування кредитних ризиків. Класифікація страхування кредитних ризиків: 

делькредере страхування, гарантійне страхування і страхування кредитів довіри.  

Умови страхування майнових інтересів кредиторів. Страхування фінансових 

кредитів. Організація страхування товарних і  споживчих кредитів. Особливості 

страхування кредитів, виданих під заставу. 

Сфера виникнення, об’єкт і джерело фінансового ризику. Класифікація 

фінансових ризиків. Страхування фінансових ризиків як теоретична категорія. 

Умови страхування від утрат прибутку.  

 

ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 

1. Класифікація видів страхових послуг для страхування майна і відповідальності 

громадян. 

2. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам. Обсяг страхової 

відповідальності. Страхова оцінка будівель і споруд. 

3. Страхування тварин у господарствах громадян. 

4. Страхування особистої відповідальності власників будівель. 

 

Комплексне страхування майна фізичних осіб. Страхування нерухомості, що 

належить громадянам: об’єкти, ризики, страхова сума, страхові тарифи, дії 

страхувальника при настанні страхового випадку. Основні умови страхування 

домашнього майна. Система пропорційної відповідальності та першого ризику.  

Обов’язкове страхування відповідальності власників собак та його правове 

забезпечення. Порядок і правила, що  затверджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 липня 2002 р. № 944 



  

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що 

мають у власності чи іншому законному володінні зброю: суб’єкти, об’єкти, 

ризики, страхові суми, страхові тарифи, дії при урегулюванні питань щодо 

завданих збитків. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

відповідальності   громадян України, що мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути  заподіяна третій особі або її майну 

внаслідок володіння,  зберігання чи використання цієї зброї» від 29.03.2002 р. № 

402. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ 

 

ТЕМА 11. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ  

1. Класифікація видів страхування автотранспортних ризиків. 

2. Майнове страхування засобів автотранспорту. Обсяг страхової 

відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Період страхування. 

Франшиза. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 

3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. 

Обсяг страхової відповідальності. Оцінка збитків. 

4. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права й 

обов‟язки членів МТСБУ. 

5. Міжнародна система “Зелена картка”. 

6. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Обсяг 

страхової відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Визначення й 

порядок відшкодування збитків. 

7. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж. Норми законодавства 

України та міжнародних конвенцій. Обсяг страхової суми. Страховий тариф. 

Порядок відшкодування збитків. 

8. Страхування від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Обсяг 

відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. 

 

Сутність автотранспортного страхування. Об’єкти та ризики 

страхування автотранспортних засобів. Обмеження і застереження 

страхування автокаско. Урегулювання питань щодо завданих збитків у 

страхування авто каско. 

Розвиток обов’язкового  страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів в Україні. Поліс „Зелена картка”. Моторне (транспортне) 

страхове бюро  та його роль на страховому ринку України. Сучасні умови 

організації страхового захисту цивільно – правової відповідальності власників 

наземного транспорту. Закон України Закон України «Про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного 

транспорту» від 01.07.2004 р. № 1961-IV.  

 

ТЕМА 12. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 



  

1. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного 

мореплавання. 

2. Страхування морських суден. Класифікація суден за категоріями ризику. 

Страхова сума. Страховий тариф. Оцінка збитків. Страхове відшкодування й 

особливості його виплати. 

3. Страхування відповідальності власників суден перед третіми особами. Обсяг 

відповідальності. Виключення із страхування. Страхова сума. Страховий 

тариф. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 

4. Умови страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. 

5. Кодекс торговельного мореплавання, Правила Гааги-Вісбі й особливості їх 

застосування при страхуванні відповідальності морського перевізника за 

вантаж. 

6. Умови страхування від нещасних випадків на морському транспорті: членів 

судової команди, пасажирів. Форми й особливості страхування. 

 

Сутність і види морського страхування. Морське страхове бюро України. 

Основні положення Кодексу торговельного мореплавства України. Функції і 

завдання Морського страхового бюро України. Повноваження Міжнародного 

Союзу морського страхування. Діяльність міжнародної асоціації класифікаційних 

товариств.  

Умови страхування каско суден. Поняття загальної аварії. Додаткові види 

страхування до страхування каско суден 

 Страхування вантажоперевезень. Правила ІНКОТЕРМС.  Правила 

страхування вантажів. Застереження Інституту Лондонських страховиків з 

морського страхування. 

Страхування відповідальності судновласника та його розвиток в України. 

Напрями страхового захисту клубним страхуванням майнових інтересів 

судновласників. Повноваження Клубів взаємного страхування відповідальності 

судновласників. Український пул по страхуванню відповідальності судновласників. 

 

ТЕМА 13. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

1. Суб‟єкти й об‟єкти при авіаційному страхуванні. 

2. Майнове страхування повітряних суден. Форми страхування. Об‟єкти 

страхування. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Строк 

страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 

3. Умови страхування відповідальності власників повітряних суден. 

4. Умови страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. 

5. Закон України «Про транспорт» та Повітряний кодекс України; Варшавська, 

Гаазька і Гвадалахарська конвенції та їх застосування при страхуванні 

відповідальності авіаперевізника за вантаж. 

6. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті. Форми 

страхування. Обсяг відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. 

Особливості виплати страхового забезпечення. 

 



  

Сутність авіаційного страхування, форми і особливості його проведення. 

Законодавча база та вимоги до проведення обов’язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації в Україні. Авіаційне страхове бюро України. Повноваження 

Міжнародної організації цивільної авіації  і Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту. Конвенції, що регулюють міжнародні повітряні перевезення. 

Види обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Страхування 

каско повітряних суден. Страхування членів екіпажу повітряного судна та 

іншого авіаційного персоналу. Страхування відповідальності експлуатанта 

повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам. Страхування 

відповідності авіаперевізника за шкоду, що може бути заподіяна пасажирам, 

багажу, пошті та вантажу. 

Добровільні види авіаційного страхування. Страхування відповідальності 

обслуговування повітряного транспорту.  

Страхування при здійсненні космічної діяльності. Види обов’язкового 

космічного страхування в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л с/п* лаб інд с.р. л с/п* лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Страхова послуга та особливості її реалізації 

Тема 1. Страховий ринок 9 2 2 -  5 9 1 1 -  7 

Тема 2. Страхові 

послуги і особливості 

їх реалізації 

16 4 2 -  10 16 1 - -  15 

Тема 3. Порядок 

укладання та ведення 

страхової угоди 

9 2 2 -  5 9 - - -  9 

Разом за змістовим 

модулем 1 
34 8 6 -  20 34 2 1 -  31 

Змістовий модуль 2. Особисте страхування 

Тема 4. Страхування 

життя та пенсій 
14 4 4 -  6 14 - - -  14 

Тема 5. Страхування від 

нещасних випадків 
14 4 4 -  6 14 1 - -  13 

Тема 6. Медичне 

страхування 
16 4 4 -  8 16 1 1 -  14 

Разом за змістовим 

модулем 2 
44 12 12 -  20 44 2 1 -  41 

Змістовий модуль 3. Майнове страхування 

Тема 7. Страхування 

майна юридичних осіб 
9 2 2 -  5 9 1 - -  8 

Тема 8. 

Сільськогосподарське 

страхування  
Гостьовий лектор (залучений 

фахівець – працівник страхової 

компанії). 

13 4 4 -  5 13 - 1 -  12 

Тема 9. Страхування 

кредитних і фінансових 

ризиків 

9 2 2 -  5 9 1 - -  8 

Тема 10. Страхування 

майна і відповідальності 

громадян 

9 2 2 -  5 9 - - -  9 

Разом за змістовим 

модулем 3 
40 10 10 -  20 40 2 1 -  37 

Змістовий модуль 4. Транспортне страхування 

 

Тема 11. 

Автотранспортне 

страхування 

10 2 2 -  6 10 1 - -  9 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 12. Морське 

страхування 
11 2 2 -  7 11 - - -  11 

Тема 13. 

 Авіаційне страхування 
11 2 2 -  7 11 1 1 -  9 

Разом за змістовим 

модулем 4 
32 6 6 -  20 32 2 1 -  29 

ІНДЗ курсова робота 30     30 30     30 

Усього годин 180 36 34 - - 110 180 8 4 - - 168 

*семінарські (практичні) заняття 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

1 
Тема 1. 

Страховий ринок 
2 

2 
Тема 2. 

Страхові послуги і особливості їх реалізації 
2 

3 
Тема 3. 

Порядок укладання та ведення страхової угоди 
2 

4 
Тема 4. 

Страхування життя та пенсій 
2 

5 
Тема 5. 

Страхування від нещасних випадків 
2 

6 
Тема 8. 

Сільськогосподарське страхування 
2 

7 
Тема 11.  

Автотранспортне страхування 
1 

8 
Тема 12. 

Морське страхування 
1 

9 
Тема 13. 

 Авіаційне страхування 
1 

 



  

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

1 
Тема 4. 

Страхування життя та пенсій 
2 

2 
Тема 5. 

Страхування від нещасних випадків 
2 

3 
Тема 6. 
Медичне страхування 

2 

4 
Тема 7. 

Страхування майна юридичних осіб 
2 

5 
Тема 8. 

Сільськогосподарське страхування 
2 

6 
Тема 9. 

Страхування кредитних і фінансових ризиків 
2 

7 
Тема 10. 

Страхування майна і відповідальності громадян 
2 

8 
Тема 11.  

Автотранспортне страхування 
1 

9 
Тема 12. 

Морське страхування 
1 

10 
Тема 13. 

 Авіаційне страхування 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Тема 1. 

 СТРАХОВИЙ РИНОК 

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі  

України. 

2. Проблеми становлення страхового ринку України. 

3. Розвиток страхового ринку в економічно розвинутих країнах. 

Питання для дискусії: 
1. Розкрийте сутність страхового ринку. 

2. Зміст та структура страхового ринку.  

3. Що таке внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку? 

4. Страховий ринок України: ключові особливості?  

5. Ліцензування страхової діяльності. 

6. Розкрите процедуру отримання страховиком ліцензії? Чи може бути вона 

анульована?  

Рекомендована література: 1;5; 12; 25; 51-53. 
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2 

Тема 2. 

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Сутність страхової послуги як товару страхового ринку. Класифікація 

страхових послуг. 

2. Ліцензування страхової діяльності, як необхідна умова реалізації страхових 

послуг.  

3. Страховий маркетинг і його функції. 

4. Особливості процесу реалізації страхових послуг. 

Питання для дискусії: 
1. Розкрийте сутність страхової послуги як  товару страхового ринку. 

2. Розкрийте сутність і мету класифікації страхових послуг. 

3. Що таке ліцензування? На Ваш погляд, яка мета ліцензування страхової 

діяльності в Україні? 

4. Розкрите процедуру отримання страховиком ліцензії? Чи може бути вона 

анульована?  

5. Серед видів обов‟язкового страхування виділіть найбільш важливі та 

економічно недоцільні.  

6. Розкрийте історичний аспект зародження і розвитку страхового маркетингу 

за кордоном  і в Україні. 

7. В чому полягає сутність страхового маркетингу, його функцій і завдань? 

8. Які канали реалізації страхових послуг використовуються страховими 

компаніями? 

9. В чому полягає різниця між правовим статусом страхового агента та 

страхового брокера? 

10. Які особливості властиві процесу реалізації страхової послуги? 

Рекомендована література: 2;8; 12; 27. 

10 15 

3 

Тема 3. 

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ 
СТРАХОВОЇ УГОДИ 

5 9 



  

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Сутність договору страхування. 

2. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності. 

3. Обов'язки суб'єктів страхових правовідносин.  

4.Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань. 

5.Вирішення суперечок між суб‟єктами страхування. Умови припинення дії 

договору. 

Питання для дискусії: 
1. В чому полягає сутність правовідносин між страховиком і 

страхувальником за договору страхування?  

2. Розкрийте зміст правил страхування.  

3. Розкрийте порядок укладання договору страхування.  

4. Коли договір страхування набуває чинності? Що є валютою у 

страхуванні? 

5. Розкрийте коло обов'язків страховика. 

6. Що входить до обов'язків страхувальника ? 

7. Чи урегульовує Закон України «Про страхування»  питання переходу 

прав страхувальника до іншої особи ? 

8. У яких випадках страховик може відмовити страхувальникові у 

здійсненні страхової виплати або страхового відшкодування ? 

9. Що таке суперечка? У який спосіб вирішуються суперечки між 

страховиком і страхувальником?  

10.  Розкрийте умови припинення дії договором страхування.  

11. Що таке андеррайтинг? 

Рекомендована література: 7;8; 11; 19; 53. 

4 

Тема 4. 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1.Сутність страхування життя.  

2.Таблиці смертності та мета їх використання у страхуванні життя.  

3.Програми страхування життя. 

4.Добровільне  пенсійне страхування. 

Питання для дискусії: 
1. Розкрийте сутність і особливості страхування життя? 

2. Що таке норма доходності?  

3. З якою метою у сфері страхування життя використовуються таблиці 

смертності? 

4. Розкрийте сутність змішаного страхування життя? 

5. В чому полягає відмінність страхування дітей від змішаного страхування 

життя? 

6. Які особливості властиві весільному страхуванню? 

7. Розробіть Ваші пропозиції по удосконаленню весільного страхування.  

8. Чиї інтереси захищає довічне страхування ? 

9. Які переваги страхувальникам надає страхування додаткової пенсії?  

10.  Що Ви знаєте про реформування системи пенсійного забезпечення громадян 

України?  

Рекомендована література: 12;18; 22; 28. 

6 14 
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Тема 5. 

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Загальні відомості про страховий захист громадян від нещасних випадків.  

2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 
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3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних 

випадків. 

Питання для дискусії: 
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 у 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 в 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, визначеної 

договором добровільного страхування від нещасних випадків? 

10. В якому порядку та на яких умовах і в яких обсягах виплачується 

страхова сума за договором добровільного страхування від нещасних 

випадків? 

Рекомендована література: 12;18; 22; 28; 50. 
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Тема 6. 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Загальна характеристика медичного страхування і основних систем 

фінансування сфери охорони здоров‟я. 

2. Форми медичного страхування.  

3. Програми добровільного медичного страхування.  

4. Концепція асистансу та її практичне застосування в медичному страхуванні 

осіб, які від‟їжджають за кордон. 

Питання для дискусії: 
1. Розкрийте сутність медичного страхування і сформулюйте власне бачення на 

його роль у соціальному захисті населення? 

2. Які існують джерела фінансового забезпечення сфери охорони здоров‟я? 

Розкрийте переваги і недоліки кожного джерела.  

3. а основі додатково зібраної інформації розкрийте проблемні питання 

фінансування сфери охорони здоров‟я в Україні. 

4. В яких формах може  проводитись медичне страхування? Сформулюйте 

власні судження щодо їх переваг та недоліків.  

5. Розкрийте причини відсутності в Україні обов‟язкового медичного 

страхування? 

6.  На прикладі програм добровільного медичного страхування  розкрийте 

обсяг страхового захисту, гарантованого застрахованим особам.  

7.  Розкрийте сутність концепції асистансу і функції, які виконують асистанські 

компанії ? 

8. Які категорії полісів медичного страхування може обрати особа, яка 

від'їжджає за кордон ? 
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9. Які застереження використовують страхові компанії у полісах медичного 

страхування  осіб, від'їжджаючих за кордон ? 

10. Які документи повинна подати застрахована особа для отримання страхової 

виплати за полісом медичного страхування подорожуючого за кордон?  

Рекомендована література: 3;5; 12; 27; 49-52. 
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Тема 7. 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
(ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) 

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Економічна сутність та основні умови страхування підприємствами ризику 

втрати майна. 

2. Підходи до визначення страхової оцінки майна підприємства та встановлення 

страхової суми. 

3. Ціноутворення на ризики майнового походження.  

4. Порядок укладання підприємством договору страхування ризику втрати майна 

та припинення його дії. 

5.Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької 

діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації 

продукції.  

6. Страхування професійної відповідальності. 

Питання для дискусії: 
1. Обґрунтуйте з економічної точки потребу у страховому захисті майна 

підприємств? 

2. Розкрийте джерела фінансового забезпечення майнових збитків підприємств.  

3. Яке майно юридичних осіб покривається страховим захистом, а яке  не 

розглядається як об'єкт страхування і чому? 

4. На випадок яких небезпек укладається договір страхування майна 

юридичних осіб ? За якими подіями збитки не відшкодовуються? 

5. Що таке страхова оцінка і як вона визначається для різних видів майна? 

Поясність сутність системи пропорційної відповідальності? 

6. Розкрийте зміст страхового тарифу та страхової премії.  Від чого залежить 

величина страхового тарифу і порядок внесення страхових платежів для 

конкретного підприємства ? 

7.  Розкрийте порядок укладення договору страхування підприємствами, 

набуття ним чинності і урегулювання питань щодо заподіяних збитків.  

8. Розкрийте основну мету і умови добровільного страхування відповідальності 

суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм 

шкоду внаслідок реалізації продукції.  

9.  Розкрийте порядок урегулювання питань щодо збитків,  заподіяних 

споживачам внаслідок реалізації продукції. 

10. Розкрийте сутність страхування професійної відповідальності і умови 

страхування професійної відповідальності приватного нотаріуса. 

Рекомендована література: 4;9; 13; 17. 
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Тема 8. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими 

підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків 

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності. 

2. Обов'язкове страхування сільськогосподарських тварин. 

3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських 
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підприємств, орендарів, селянських (фермерських господарств). 

4. Добровільне страхування тварин, що належать сільгоспвиробникам та 

приватним особам. 

Питання для дискусії: 
1.На Ваш погляд, чим викликана необхідність запровадження обов'язкового 

страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних 

насаджень сільгосппідприємств державної форми власності та врожаю 

зернових культур і цукрових буряків підприємств усіх форм власності? 

2.Розкрийте основні умови обов'язкового страхування врожаю. 

3.Розкрийте зміст обов'язків страховика та страхувальника після укладення 

договору обов'язкового страхування врожаю. 

4.Розкрийте порядок урегулювання питань щодо збитків, заподіяних урожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

5.Розкрийте методику розрахунку збитків за обов'язковим страхуванням  

врожаю.  

6.В чому полягає сутність обов‟язкової форми страхового захисту 

сільськогосподарських тварин? 

7.На випадок яких небезпек укладається договір добровільного страхування 

майна сільськогосподарських підприємств? 

8.Як розраховується страхова оцінка і встановлюється страхова сума за кожним 

видом майна, що належить сільгосппідприємству? 

9.Розкрийте методику розрахунку збитків за кожним видом майна, включеного 

до договору добровільного страхування . 

10. В чому полягає сутність добровільної форми страхового захисту 

сільськогосподарських тварин? 

Рекомендована література:8;9; 13-15; 17-19; 50. 
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Тема 9.  

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Економічна природа кредиту, сутність та види страхування кредитних ризиків. 

2. Зміст страхового захисту майнових інтересів кредиторів 

2.1. Страхування фінансових кредитів; 

2.2 Страхування комерційних (товарних) кредитів; 

2.3. Страхування споживчих кредитів; 

2.4. Страхування кредитів, виданих під заставу.  

3. Страховий захист фінансових ризиків. 

Питання для дискусії: 
1. Розкрийте економічну природу кредиту. 

2. На Вашу думку, що є джерелом кредитного ризику? 

3. Які характерні риси властиві делькредерному страхуванню? 

4. Розкрийте ключову відмінність між делькредерним і гарантійним 

страхуванням. 

5. Що таке кредит довіри. Чому страхування кредитів довіри є окремою 

формою страхування кредитних ризиків поруч з гарантійним і 

делькредерним страхуванням? 

6.  Розкрийте технологію страхування страхування фінансових кредитів? 

7.  Які особливості страхового захисту властиві страхуванню товарних та 

споживчих кредитів? 

8.  Які особливості має страхування кредитів, виданих під заставу? 

9. В чому полягає сутність фінансового ризику? Як класифікуються фінансові 

ризики з метою управління ними?  
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10.  Які особливості має страхування від втрат прибутку? 

 

Рекомендована література:4-6;10; 13-15; 17-22; 51. 
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Тема 10. 

 СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Особливості, сутність та основні умови страхування майна громадян. 

2. Страхування будівель громадян. Страхування домашніх тварин. 

4. Страхування домашнього майна. 

5. Страхування відповідальності громадян. 

Питання для дискусії: 
1. Назвіть об‟єкти страхового захисту за комбінованим варіантом страхування 

рухомого та нерухомого майна громадян. 

2. Які види майна, що належать фізичним особам, не покриваються страховим 

захистом? 

3. Як визначається страхова оцінка  рухомого та нерухомого майна? 

4. Які системи страхового забезпечення використовуються для нерухомого і 

рухомого майна? Назвіть відмінності між ними.  

5. Які ризики може обрати фізична особа з метою захисту майна, що їй 

належить? Чи існують в договорі обмеження, що стосуються випадків, при 

настанні яких збитки не відшкодовуються? 

6. Розкрийте процедуру внесення та перерахунку страхових платежів.  

7. Як урегульовуються питання, пов‟язані з настанням страхового випадку, 

підрахунком суми збитків та  здійсненням страхової виплати?   

8. На Ваш погляд, чим зумовлено запровадження обов‟язкового страхування 

відповідальності власників собак? Що є  об‟єктом та хто є суб‟єктами такого 

страхування? 

9. Від чого залежить розмір страхової суми обов‟язкового страхування 

відповідальності власників собак ? На підставі яких документів страхова 

компанія здійснить виплату третій постраждалій особі внаслідок 

непередбачуваної та агресивної дії собаки? 

10. Хто з громадян України повинен в обов‟язковому порядку страхувати свою 

відповідальність як власника зброї? Розкрийте основні умови цього виду 

страхування.  

Рекомендована література:9;10; 18; 31-35. 
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Тема 11. 

АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ 

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Сутність автотранспортного страхування і страхування автотранспортних 

засобів.  

2. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страхуванні авто каско.  

3. Обґрунтування потреби в страхуванні цивільно-правової відповідальності 

власників автотранспорту. Історичний аспект його запровадження в Україні.  

4. Сучасні умови обов‟язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспортних засобів.  

Питання для дискусії: 
1. Чим відрізняється автотранспортне страхування від страхування 

автотранспортних засобів? Розкрийте сутність та ризики страхування «авто - 

каско». 

2. Чим, на Ваш погляд, можна пояснити значну кількість обмежень у 

страхування «авто - каско», що підвищують відповідальність автовласника за 

збереження майна? 
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3. Яких заходів повинен ужити страхувальник при настанні події, 

передбаченої договором страхування «авто - каско»? 

4. Поясніть методику розрахунку збитку у випадку знищення чи 

пошкодження автотранспортного засобу? Чи буде відшкодована 

страхувальникові втрачена вигода? На підставі яких документів буде виплачене 

страхове відшкодування? 

5.  Обґрунтуйте потребу у запровадження обов‟язкової форми страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Розкрийте функції 

і завдання Моторного (транспортного) страхового бюро України. 

6. Розкрийте мету функціонування міжнародної системи авто страхування  

„Зелена Картка”? 

7.  Які види і типи договорів укладаються в межах обов‟язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту? 

8.  Розкрийте зміст методики розрахунку страхового платежу під час 

укладання  внутрішнього договору обов‟язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземного транспорту? 

9. Поясніть методику визначення  шкоди, заподіяної життю, здоров‟ю і 

працездатності третьої особи? Які існують варіанти визначення шкоди, 

заподіяної майну потерпілої особи? 

10.  У яких випадках страхова компанія не відшкодовує шкоду згідно 

укладеного договору обов‟язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземного транспорту? 

Рекомендована література:4;10; 28; 47-52. 
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Тема 12. 

 МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Сутність морського страхування.  

2. Умови страхування каско суден.  

3. Страхування вантажів. 

4. Страхування відповідальності судновласника. 

Питання для дискусії: 
1. Поясніть сутність морського страхування і розкрийте основні джерела 

морського страхового права.  

2. Визначте коло об‟єктів морського страхування. Дайте оцінку чіткості їх 

формулювання.  

3. З якою метою в Україні створено Морське страхове бюро? Розкрийте його 

основні функції і завдання.  

4. Які умови охоплює страхування каско суден ? Розкрийте сутність додаткових 

видів страхування до страхування каско суден.  

5. Дайте визначення страхування вантажів. З якою метою використовуються у 

сфері вантажоперевезень правила ІНКОТЕРМС? 

6. Які угоди з правил ІНКОТЕРМС є найбільш поширеними в практичній 

діяльності? Розкрийте їх зміст. 

7.  Розкрийте сутність умов страхування вантажів ?  Що таке Генеральний 

поліс? Розкрийте його переваги над звичайним полісом страхування 

вантажів.  

8.  За які збитки, згідно Кодексу торговельного мореплавства, страховик не несе 

відповідальності за договором страхування вантажу.  

9.  Що таке страхування відповідальності судновласника ? Поясніть причини 

виникнення та сутність клубного страхування? 

10.  Як організовано страхування відповідальності судновласників в Україні? 

Рекомендована література:12; 28; 13-18; 41-46. 
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Тема 13. 

 АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 
Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1.Сутність, форми і особливості авіаційного страхування.  

2.Правове забезпечення авіаційного страхування 

3.Обов‟язкове авіаційне страхування цивільної авіації.  

4.Добровільне авіаційне страхування. 

5. Страхування при здійсненні космічної діяльності. 

Питання для дискусії: 
1. Розкрийте сутність та особливості авіаційного страхування. 

2. Які умови повинна задовольняти страхова компанія, щоб здійснювати 

авіаційне страхування? 

3. Розкрийте сутність міжнародного та вітчизняного  правового забезпечення 

авіаційного страхування. На Ваш погляд, які причини спонукали Україну 

приєднатися до міжнародних конвенцій? 

4. На яких засадах здійснюється страхування каско повітряних суден?  

5. Розкрийте порядок страхування життя і здоров‟я членів екіпажу та авіа 

персоналу? 

6. Якими є умови страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна 

за шкоду заподіяну третім особам ? 

7. Розкрийте зміст страхового захисту відповідальності повітряного 

перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу. 

8. Розкрийте зміст умов обов'язкового страхування працівників замовника 

авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу 

при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його 

заявкою без придбання квитків. 

9. Поясніть сферу поширення добровільного авіаційного страхування. 

10.  Які особливості притаманні  страхуванню космічної діяльності? 

Рекомендована література:10; 25; 31-34; 41-43. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Курсова робота* 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачено навчальним 

планом у вигляді курсової  роботи (1 кредит). Метою виконання курсового 
дослідження є глибоке осмислення професійної проблеми, комплексне оволодіння 
матеріалом і методами самостійного дослідження, практичне застосування 
теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення 
страхової діяльності конкретної страхової організації або їх групи. 

У процесі виконання курсової роботи студент, у відповідності до 
кваліфікаційних вимог, повинен проявити: 

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-
орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та 
практичні питання фінансів, банківської справи та страхування; 

                                           
*
 Методичне забезпечення: Страхові послуги та діяльність страхових організацій: Методичні 

матеріали для виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: О.Т. Прокопчук]. Умань : 

Умань: Видавець «Сочінський», 2021 : https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=163 
 



  

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у 
відповідності до цілей дослідження; 

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв‟язки процесів 
та явищ у прикладній галузі; 

- вміння обґрунтовувати наукові висновки і конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення управління реальним об‟єктом дослідження. 

Вимоги щодо змісту курсової роботи, її оформлення, порядку подання та 
захисту відображено у відповідних методичних вказівках (див. розділ методичне 
забезпечення). 

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної 

теми, показати розуміння конкретних форм страхування. Особливу увагу слід 

приділити дискусійним питанням теорії і практики страхових відносин. Якщо в 

економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, 

слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої 

міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу. 

Тема ІНДЗ з дисципліни «Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій» обирається студентом із наведеного переліку у методичних вказівка 

та виконується на матеріалах конкретної страхової організації або їх групи. У 

випадках, коли декілька студентів виконують роботу за даними одного 

страховика, тема може змінюватися або уточнюватися на розсуд викладача.   

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

- метод навчальної дискусії – для обміну думками щодо проблемних питань 

дисципліни; 

- ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

- практична робота – для використання набутих знань у розв‟язанні 

практичних завдань; 

- аналітичний метод – розклад цілого на частини з метою вивчення їх 

суттєвих ознак; 

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до 

окремого, одиничного; 

- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

Основними методами навчання, що використовуються в освітньому процесі 

під час вивчення дисципліни є тематичні лекції, практичні і семінарські заняття із 

вирішення професійно-орієнтованих завдань, інтерактивні заняття; самостійна 

робота студентів (самостійне вивчення окремих тем та питань (самонавчання на 

основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних 

мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального 



  

процесу Moodle), реферати, розробка тестових завдань, есе, задачі, слайд-

презентації з обраної теми дисципліни ««Страхові послуги та діяльність 

страхових організацій»», за бажанням студентів – наукові статті та тези 

доповідей, участь в наукових та науково-практичних конференціях). 

Для проведення лекцій планується використання мультимедійного комплексу 

для наочного відображення представленого матеріалу. 

Практичні та семінарські заняття. На заняттях передбачається розгляд 

теоретико-методичних та практичних основ провадження страхування. З метою 

кращого засвоєння матеріалу планується використання тестів, кросвордів, 

рефератів, ситуаційних задач тощо. В розрізі окремих тем планується проведення 

бесід та дискусії. На заняттях планується засвоєння практичних розрахунків в 

розрізі кожної із тем. В кінці курсу планується проведення ділової гри «Цікаво 

про страхування». Крім того, під час вивчення дисципліни використовується 

тестовий контроль знань (як за результатами вивчення окремих тем предмету, так 

і за результатами вивчення модулів). 

Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації освітнього 

процесу, що ґрунтується на принципах відкритого навчання з широким 

використанням комп‟ютерних навчальних програм різного призначення та 

створює інформаційне освітнє середовище для передачі веб-ресурсів навчальних 

дисциплін і взаємодії між учасниками. Дистанційне навчання в Уманському НУС 

здійснюється відповідно до положення «Про організацію поточного, семестрового 

контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва». 

Для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання в УНУС і використовується система управління навчанням Moodle.  

Матеріали курсу «Страхові послуги та діяльність страхових організацій» 

розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=163#section-0. У разі запровадження 

карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі лекцій або 

семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують різноманітні сучасні 

платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Moodle. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 
Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За 

його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, 
здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, 
забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються 
мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з 
дисципліни «Страхові послуги та діяльність страхових організацій» здійснюється 
на основі результатів : 
 поточного контролю з кожної теми курсу у формі опитування, виступів на 

семінарських та практичних заняттях, тестів, проведення контрольних робіт з 
врахуванням виконання завдань для самостійної роботи; 
 проведення тестового модульного контролю за модулями 1,2,3,4;  



  

 підсумкового контролю (здійснюється на основі усного іспиту або тестового 
контролю знань (за рішенням викладача та адміністрації університету)); 
 підготовки і захисту ІНДЗ (курсової роботи). 

 

 

 

 

 

 

 



11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ 

ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОГРАНІЗАЦІЙ» 

(для денної форми навчання) 

Поточний (модульний) контроль 

П
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т1 Т 2 Т 3  МК 1 Т 4 Т 5 Т 6 МК 2 Т 7 Т 8 

 

Т 9 Т 10 МК 3 Т 11 Т 12 Т 13 МК 4  

 

 

 

30 

 

 

 

 

100 3 3 3 7 2 2 3 7 3 3 3 4 7 5 4 4 7 

с/п* 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2  3 2 2 

сам. р. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  2 2 2 

* бали одержані здобувачами на семінарських/практичних заняття. 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА 

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОГРАНІЗАЦІЙ» 

(для заочної форми навчання) 

Поточний (модульний) контроль 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 

2 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т1 Т 2 Т 3  МК 1 Т 4 Т 5 Т 6 МК 2 Т 7 Т 8 

 

Т 9 Т 10 МК 3 Т 11 Т 12 Т 13 МК 4   

5   12   5 12  6   12   6 12 30 100 

с/п* 5     5  6     6   

сам. р                

* бали одержані здобувачами на семінарських/практичних заняття.



для денної форми навчання: 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70. 

Об‟єктами поточного контролю знань студентів є систематичність та активність 

роботи на семінарських та практичних заняттях. При цьому оцінці підлягають: 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, 

правильність виконання практичних завдань; результати бліц-опитування; 

результати модульного контролю знань. 

Система оцінювання роботи на семінарських і практичних заняттях: 

а) відповідь з питань семінарів / виконання практичних завдань – 0-3 бали.  

б) виконання самостійної роботи – 0-2 бали. 

Модульний контроль проводиться у вигляді вирішення тестових завдань в 

системі дистанційної освіти Мoodle, де сума набраних балів є пропорційною 

кількості правильних відповідей. 

для заочної форми навчання: 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються 

наступним чином: 

- виконання модульних завдань (4 модуля). 

Система оцінювання роботи на семінарських і практичних заняттях: 

а) відповідь з питань семінарів / виконання практичних завдань – 0-6 бали.  

б) виконання самостійної роботи – 0-1 бал. 

Об‟єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на аудиторних заняттях;  

2. Виконання модульних завдань. 

При цьому оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські заняття, правильність виконання практичних завдань; 

результати бліц-опитування. 

Модульний контроль проводиться у вигляді вирішення тестових завдань в 

системі дистанційної освіти Мoodle, де сума набраних балів є пропорційною 

кількості правильних відповідей. 

 

11.1 Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль з дисципліни «Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій» здійснюється у формі усного іспиту та у формі виконання завдань 

білетів. 

Екзаменаційний білет складається із 2 питань, кожне з яких оцінюється за 

шкалою від 0 до 10 балів, та задачі (яка оцінюється від 0 до 10 балів). 

Приклад екзаменаційного білета: 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

Освітня програма  «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Освітній рівень    перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Спеціальність   072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Семестр___6_____________________ 

Навчальна дисципліна      Страхові послуги та діяльність страхових організацій  

 



  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

Екзаменаційні запитання 

1. Поняття страхового ринку. 

2. Таблиця смертності: призначення, зміст, порядок складання. 

Задача. Балансова вартість головного корпусу підприємства з урахуванням зносу – 65 млн 

грн. У результаті повені корпус частково було зруйновано та протягом 2 місяців виконувалися 

роботи щодо його відновлення. Визначити суму прямого, непрямого та загального збитків, 

якщо втрати прибутку за один місяць простою складають – 80 млн грн., витрати на відновлення 

цехів – 30 млн грн., на розчищення території – 1,5 млн грн. 

У цехах на момент повені знаходилась продукція на суму 19 млн грн., а сума від здачі 

металобрухту – 3,5 млн грн.  
Затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

Протокол № 1 від «30» серпня 2021 року 

 

Завідувача кафедри   ___________________ д.е.н., доцент Прокопчук О.Т 
                                                            (підпис)                                   (прізвище та ініціали)       

Екзаменатор  __________________________д.е.н., доцент Прокопчук О.Т. 
                                             ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)      

 

 

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно 

самостійний характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, 

засобів зв‟язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову 

оцінку. 

Визначені таким чином оцінки разом з результатами контролю вносяться 

викладачем в залікову відомість та залікову книжку студента. 

Загальна (сумарна) кількість балів з навчальної дисципліни є основою для 

прийняття рішення щодо отримання студентом оцінки з дисципліни: 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов‟язковим повторним 

вивченням дисципліни 



11.2 Виконання та захист ІНДЗ 
 

ІНДЗ (курсова робота) оцінюється за 100 бальною шкалою.  

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подати його викладачеві 

дисципліни на перевірку до певної дати для отримання від нього рецензії з 

оцінкою дослідження. У разі недотримання студентом календарного графіка 

виконання курсової роботи, студент не допускається до її захисту, а відповідно, 

до підсумкового контролю з дисципліни.  

Таким чином, якість виконання даного індивідуального науково-дослідного 

завдання оцінюється в діапазоні від 0 до 70 балів, а результати його захисту 

оцінюються в діапазоні від 0 до 30 балів. 

 

Розподіл балів за виконання курсового проекту (роботи) 

Виконання курсової 

роботи (проекту) 

Захист курсової 

роботи (проекту) 

Сума 

70  30 100 

 

Детальний розподіл балів за виконання курсової роботи  

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

 відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання 
45 

 самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, 

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 
10 

 наявність елементів науково-дослідного характеру 5 

 використання комп‟ютерних технологій 5 

 відповідність стандартам оформлення 5 

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30 

 доповідь 10 

 правильність відповідей на поставлені запитання 20 

Всього  100 
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15. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021–2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

- оновлення переліку рекомендованої літератури; 

- розширення кола методів навчання, зокрема в частині проведення ділової гри (в 

кінці вивчення курсу) «Цікаво про страхові послуги». 
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