
   

   



   

  

 



   

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань: 
 

07 Управління та 

адміністрування  
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

 

Спеціальність: 

 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 3 

3- й; 1-й 4-й; 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-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) 

16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 4 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

46 год. 78 год. 

 

Вид контролю: залік 



   

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Страхування» (інтегральна 

компетентність) – 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. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської 

справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній 

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

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Сутність страхування та ключові аспекти 

механізму його функціонування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки 

суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, 

зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа 

страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. 

Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування. Виникнення 

та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Функції страхування. 

Сфери застосування страхування. Специфічні терміни і поняття, 

використовувані в страхуванні, необхідність їх вивчення для дослідження 

конкретних страхових відносин. Принципи страхування. Роль страхування в 

активізації бізнесу, економії коштів, резервованих на покриття можливих втрат 



   

  

від непередбачених обставин, та в ефективному формуванні й використанні 

фондів соціального призначення, збільшенні обсягів інвестицій. 

 

Тема 2. Класифікація страхування 

Поняття класифікації страхування, її наукове й практичне значення. Ознаки 

класифікації: історичні, економічні, юридичні. Класифікація за об’єктами 

страхування. Галузі страхування: майнове, страхування відповідальності, 

особове страхування. Види страхування. Класифікація за родом небезпеки: 

страхування ризиків від вогню, інженерних, сільськогосподарських, 

транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. Класифікація за 

формами проведення: обов’язкове й добровільне страхування. Принципи та 

порівняльна характеристика обов’язкового і добровільного страхування.  
Практичне заняття на базі страхової організації – із залученням стекхолдера. 

 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка  

Поняття ризику. Рівень ризику. Частота ризику й розмір шкоди. Критерії 

визначення страхового ризику. Основні характеристики страхових ризиків. 

Загальні підходи та принципи класифікації страхових ризиків. Загальна 

класифікація ризиків. Види ризиків за суб’єктами на які впливають ризики. 

Види ризиків за джерелами небезпеки та їх походженням. Види ризиків за 

кількісними параметрами. Види ризиків за обсягом відповідальності 

страховика. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, 

особовому страхуванні. Страховий захист аграрних ризиків. Характеристика 

ризиків у страховій діяльності: ризик андерайтингу, ризик неефективного 

перестрахування, ризик управління страховим портфелем, ризик формування та 

інвестування страхових резервів. Оцінювання ризику й визначення доцільності 

його страхування. Управління ризиком та його основні етапи. Контроль за 

ризиком і його фінансування. Особливості управління ризиками в аграрному 

секторі економіки. 
Гостьовий лектор (залучений фахівець – працівник страхової компанії). 

 

Тема 4. Страхова організація як основа страхової системи 

Страхові організації: види та значення. Порядок створення, 

функціонування та ліквідації страхової організації. Структура та ресурси 

страхової організації. Принципи управління страховою організацією 

Об'єднання страховиків. 

 

Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність та значення державного регулювання страхової діяльності. 

Правові основи державного регулювання страхової діяльності в Україні та 

шляхи їх наближення до міжнародних стандартів. Органи нагляду за страховою 

діяльністю в Україні, їх права та функції. Реєстрація та ліцензування 

страховиків. Контроль  за діяльністю страховиків. Спеціалізація страховиків. 

Змістовий модуль 2. Умови та порядок здійснення основних 

видів страхування 

Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності страхової діяльності 



   

  

Галузева (видова) класифікація страхування. Коротка характеристика 

основних видів страхування: особисте, майнове, відповідальності. 

Агрострахування. Особливості реалізації страхової діяльності в аграрному 

секторі економіки.  
 

Змістовий модуль 3. Методичний інструментарій діагностики 

фінансової діяльність страховика 

Тема 7. Співстрахування та перестрахування 

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. 

Перестрахування як метод зміцнення фінансової стійкості страхових 

організацій. Суб’єкти перестрахування. Сторони, які беруть участь у 

перестрахуванні, їх взаємовідносини. Зміст договору перестрахування. Вимоги 

до перестрахування ризиків у нерезидентів. Методи перестрахування. 

Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування. 

Факультативно-облігаторне перестрахування. Форми проведення 

перестрахувальних операцій. Квотні й ексцедентні договори пропорційного 

перестрахування, їх характеристика, переваги та недоліки. Непропорційне 

перестрахування: на базі ексцедента збитку, на базі ексцедента збитковості. 

Співстрахування й механізм його застосування. Перестрахування аграрних 

ризиків. Перспективи й напрямки розвитку перестрахування та співстрахування 

в Україні. 
 

Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика 

Особливості й принципи фінансово-економічної діяльності страховика. 

Склад та економічний зміст доходів страховика. Доходи від страхової 

діяльності. Зароблені страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від 

інвестування тимчасово вільних коштів та іншої фінансової діяльності. Склад 

та економічний зміст витрат страховика. Собівартість страхової послуги. 

Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового 

відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії. Фінансові 

результати страхових операцій. Визначення прибутку страховика. Прибуток від 

страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. 

Оподаткування страховиків. Особливості оподаткування прибутку (доходів) 

страховика. 
 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії 

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування 

збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. 

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Фінансові 

методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність 

страховика, умови її забезпечення. Фактичний і нормативний запаси 

платоспроможності, порядок їх обчислення. Власні кошти страховика. 

Статутний і гарантійний фонди страховика. Технічні резерви, їх склад. 

Призначення й використання фондів у страхуванні, їх роль у забезпеченні 

фінансової надійності страховика. Оцінювання фінансового стану страховика. 

Фінансова звітність страхових організацій і її використання для оцінювання 

фінансового стану. Система показників і методи оцінювання фінансового стану.



   

  

4. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого 

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. Сутність страхування та ключові аспекти механізму його функціонування 

Тема 1. Сутність, 

принципи і роль 

страхування 

10 2 4 - - 4 10 1 - - - 9 

Тема 2. Класифікація 

страхування 
12 2 4 - - 6 12 1 1 - - 10 

Тема 3. Страхові ризики 

та їх оцінка 

Гостьовий лектор 
(залучений фахівець – 

працівник страхової 

компанії). 

10 2 4 - - 4 10 1 - - - 9 

Тема 4. Страхова 

організація як основа 

страхової системи 

7 1 2   4 7 - -   7 

Тема 5. Державне 

регулювання страхової 

діяльності 
11 1 2 - - 8 11 1 1 - - 9 

Разом за змістовим 

модулем 1 
50 8 16 - - 22 50 4 2 - - 44 

Змістовий модуль 2. Умови та порядок здійснення основних видів страхування 

Тема 6. Загальна 

характеристика видової 

сукупності страхової 

діяльності 

12 2 4 - - 6 12 1 - - - 11 

Разом за змістовим 

модулем 2 12 2 4 - - 6 12 1 - - - 11 

Змістовий модуль 3. Методичний інструментарій діагностики фінансової діяльність 

страховика 

Тема 7. Співстрахування 

та перестрахування 10 2 2 - - 6 10 1 - - - 9 

Тема 8. Доходи, 

витрати, прибуток 

страховика 

10 2 2 - - 6 10 1 1 - - 8 

Тема 9. Фінансова 

надійність страхової 

компанії 

8 2 4   6 8 1 1   6 

Разом за змістовим 

модулем 3 
28 6 8 - - 18 28 3 2 - - 23 

Усього годин 90 16 28 - - 46 90 8 4 - - 78 

*семінарські (практичні) заняття 



   

  

5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна форма 

Змістовий модуль 1. Сутність страхування та ключові аспекти механізму 

його функціонування 

1 Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. 

Необхідність і форми страхового захисту. Функції 

страхування. Принципи страхування. Роль страхування в 

ринковій економіці.  

2 

2 Тема 2. Класифікація страхування. 

Поняття класифікації страхування. Класифікація за 

критеріями страхування. Класифікація за ознаками 

страхування. Обов’язкове та добровільне страхування.  

2 

3 Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.  

Поняття й основні характеристики ризику. Ознаки 

страхового ризику. Характеристика ризиків у страховій 

діяльності. Управління страховими ризиками (ризик-

менеджмент у страхуванні). Страхування агроризиків. 

2 

4 Тема 4. Страхова організація як основа страхової 

системи.  

Страхові організації: види та значення. Порядок 

створення, функціонування та ліквідації страхової 

організації. Структура та ресурси страхової організації. 

Принципи управління страховою організацією Об'єднання 

страховиків. 

1 

5 Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності. 

Необхідність та значення державного регулювання  

страхової діяльності. Правові основи державного  

регулювання. Органи нагляду за страховою діяльністю та 

їх функції. 

1 

Змістовий модуль 2. Умови та порядок здійснення основних 

видів страхової діяльності  

6 Тема 6. Загальна характеристика видової сукупності 

страхової діяльності  

Галузева (видова) класифікація страхування. Коротка 

характеристика основних видів страхування: особисте, 

майнове, відповідальності. Агрострахування. Особливості 

реалізації страхової діяльності в аграрному секторі 

економіки.  

2 

Змістовий модуль 3. Методичний інструментарій діагностики фінансової 

діяльність страховика 

7 Тема 7. Співстрахування та перестрахування. 

Сутність перестрахування та його значення. Основні види 
1 



   

  

перестрахувальних операцій. Види договорів 

перестрахування. Перестрахування аграрних ризиків. 

Співстрахування й механізм його застосування. 

8 Тема 8. Доходи, витрати, прибуток страховика.  

Характеристика доходів страхових компаній. 

Характеристика видатків страхових компаній. 

Формування фінансових результатів страховика. 

Оподаткування страхових компаній. Особливості 

оподаткування прибутку страхових компаній. 

1 

9 Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. 

Поняття фінансової надійності страховика. Умови 

забезпечення платоспроможності страховика. Страхові 

резерви й порядок їх формування. Оцінювання 

фінансового стану страховика. 

2 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Тема 1.  

Сутність, принципи і роль страхування 
2 - 

2 

Тема 2. 

Класифікація страхування 
(практичне заняття на базі страхової організації – із 

залученням стекхолдера) 

2 1 

3 
Тема 3. 

Страхові ризики та їх оцінка 
2 - 

4 
Тема 4.  

Страхова організація як основа страхової 

системи 

1 - 

5 
Тема 5. 

Державне регулювання страхової діяльності 
1 1 

6 
Тема 6. 

Загальна характеристика видової сукупності 

страхової діяльності 

2 - 

7 
Тема 7.  

Співстрахування та перестрахування 
1 - 

8 
Тема 8.  

Доходи, витрати, прибуток страховика. 
1 1 

9 
Тема 9.  

Фінансова надійність страхової компанії 
2 1 

 



   

  

7.Самостійна робота 
№ 

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 9 

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 10 

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]  

4 9 

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] 

4 7 

5 Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності 

Питання, які студенти повинні опрацювати самостійно: 

1. Реорганізація страховиків. 

2. Контроль  за діяльністю страховиків. 

Література:[30-32] 

8 9 

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 

6 11 



   

  

страхової справи у практичній діяльності підприємств 

аграрної сфери економіки. 

Література:[15,19,22,23,24,25,26,29,30] 

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 9 

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 8 

9 Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії 

Питання, які студенти повинні опрацювати 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] 

6 6 

Разом  46 78 

 

8. 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 

«Страхування», 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 

«Страхування» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=164. 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. 

 

9. 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 «Страхування» здійснюється на основі 
результатів : 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=164


   

  

 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. При 

виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування 

певного змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у 

формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за 

кожен модульний контроль – 10 балів та 15 балів – ЗФН. 

 виконання і захисту індивідуальної контрольної роботи (для студентів 
ЗФН)

1
. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

10.1. 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 
МК

3 

100 Всього 8 8 8 8 8 

10 

7 

10 

8 8 7 

10 с/п* 6 6 6 6 6 5 6 6 5 

сам. р. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

* бали одержані здобувачами на семінарських/практичних заняття. 

 

10.2. 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 
Всьо

го 
 6 

 
 6 

15 
 

15 

 6 7 

15 
с/п*  6   6   6 7 

сам. р.          

* бали одержані здобувачами на семінарських/практичних заняття. 

 

                                                           
1
 Методчне забезпечення: Страхування: Методичні матеріали для виконання контрольних робіт 

студентами заочної форми навчання з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня спеціальностей: 051 «Економіка», 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

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

Видавець «Сочінський», 2021 : https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=164. 



   

  

Заочна форма навчання 
Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються 

наступним чином: 

 виконання модульних завдань (3 модулі); 

 виконання і захист контрольної роботи – не більше 30 балів. 
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 практичних (семінарських) заняттях; активність при обговоренні 
питань, що винесені на семінарські заняття, правильність виконання 
практичних завдань; результати бліц-опитування. 

Система оцінювання роботи на семінарських і практичних заняттях: 
а) відповідь з питань семінарів / виконання практичних завдань – 0-7 бали (за 

тему).  
б) виконання самостійної роботи – 0-30 балів. 
Модульний контроль проводиться у вигляді вирішення тестових завдань в 

системі дистанційної освіти Мoodle, де сума набраних балів є пропорційною 
кількості правильних відповідей. 

Система оцінювання виконання контрольної роботи: 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 30 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні 

навчально-програмного матеріалу; 

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії 

створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників; 

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання; 

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час 

розкриття питань, які того потребують; 

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-

фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які 

ставляться у конкретному питанні; 

10) вірно вирішені задачі; 

11) засвоєння основної та додаткової літератури. 

Страхування: Методичні матеріали для виконання контрольних робіт 

студентами заочної форми навчання з дисципліни для здобувачів вищої освіти 



   

  

першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 051 «Економіка», 071«Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / 

Уманський національний університет садівництва; [уклад.: О.Т. Прокопчук]. 

Умань: Видавець «Сочінський», 2021 : 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=164. 
 
 
 
 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 20 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

15 балів 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

 

11.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 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських і 

практичних занять з дисципліни «Страхування» для здобувачів вищої освіти 



   

  

першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» / О.Т. Прокопчук. Умань.: Видавець «Сочінський», 2018. 51 с. 

2. Страхування: Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної 

роботи студентів 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 : Видавець 

«Сочінський», 2021. 26 с. 

3. Прокопчук О.Т. Методичні матеріали для виконання контрольних робіт 

з навчальної дисципліни «Страхування» студентами заочної форми навчання 

освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 28 с. 

4. Прокопчук О.Т. Страхування. Електронний навчальний курс для 

дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Страхування» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» / Уманський національний університет 

садівництва. Режим доступу: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=164. 

 

13. Рекомендована література 

Базова: 

1. Александрова М.М. Страхування : навчально-методичний посібник. К. : ЦУЛ, 

2002. 208 с. 

2. . Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. 168 с.  

3. Вовчак О.Д. Страхування. Львів : Новий світ. 2000, 2004. 480 с. 

4. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. КНЕУ, 2007. 328 с.  

5. Горбач А.М. Страхова справа. К. : Кондор, 2004. 252 с. 

6. Говорушко Т.А. Страхові послуги. К. : Центр навчальної літератури. 2005. 

400 с. 

7. Журавка О. С., Бухтіарова А. Г., Пахненко О. М. Страхування : навчальний 

посібник. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.  

8. Затка Ю.О. Страхове право. К. : Істина, 2004. 192 с.  

9. Машина Н.І. Міжнародне страхування. К. : Центр навчальної літератури, 

2006. 484 с. 

10. Непочатенко О.О., Гайдай В.І., Хлівна І.В. Страхування : посіб . [для студ. вищ. навч. 

закл.]. Умань, 2011. 258 с. 

11. Осадець С.С. Страхування. К. : КНЕУ, 2007. 604 с. 

12. Прокопчук О.Т. Функціонування агрострахового ринку в Україні: 

концептуальні засади теорії та практики: монографія. Умань:  Видавець 

«Сочінський М.М.», 2020. 320 с. 

13. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : htpp // Ліга : Еліт Закон Соруright : ІАЦ „Ліга”. 

2011. 

14. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів : Закон України вiд 01.07.2004  № 1961-IV 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=164


   

  

[Електронний ресурс]. Режим доступу : htpp // Ліга : Еліт Закон Соруright : 

ІАЦ „Ліга”. 2011. 

15. Ротова Т. А. Страхування : навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. і допов. К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 400 с. 

16. Страхування : підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. 

Вид. 2-ге, перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2002. 599 с. 

17. Сухоруко О.В. та ін. Страхування : навч. посіб. Херсон: ПП Вишемирський, 

2006. 164 с. 

18. Сухоруко О.В., Стасюк Г.А. Страхова справа : практикум. Навчально-

методичний посібник. Херсон: ХНТУ,  2008. 230 с. 

19. Піратовський Г.Л. Страховий бізнес: управління розвитком : монографія. К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 254 с. 

20. Приказюк Н.В. Страхова система України: теорія, методологія, практика: 

монографія. Логос, 2017. 611 с. 

21. Таркуцяк А.О. Страхування. К. : Видавництво Європейського 

університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. 

115 с. 1. Ткаченко Н.В. Страхування: навчальний посібник. К. : Ліра. К, 

2007. 373 с. 

Допоміжна: 
1. Бечко П.К. Стан та напрямки майнового страхування. Збірник наукових 

праць Івано-Франківського інституту права, економіки і будівництва. 

Серія Економіка. Вип. 7. 2017. С. 259–265 . 

2. Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування : навч. Посібник. К. : 

«Центр учбової літератури», 2009. – 297 с. 

3.  Бечко П.К. Вдосконалення страхування відповідальності в умовах ринкових 

відносин. Збірник наукових праць Прикарпатського НДУ ім. В. Стефаника. 

2011. № 7.  С. 79-84. 

3. Бечко П.К., Гайдай В.І. Потреби сільськогосподарських страхувальників 

в умовах ринкової економіки. Вісник УДАУ.  №1-2. 2011. С. 109–112. 

5. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 168 с. 

6. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги / Львів : Видавництво 

«Компакт-ЛВ», 2007. 656 с. 

7. Гайдай В.І., Гайдай В.І. Проблеми оподаткування доходів страхових 

компаній. Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної 

економіки України. № 3. 2012. С. 288–294. 

8. Гайдай В.І. Стратегія державного регулювання страхової діяльності в 

Україні. Сталий розвиток економіки . 2010. № 5. С. 356–361. 

9. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. – КНЕУ, 2008.  

328 с. 

10. Говорушко Т.А. Страхові послуги . Київ : Центр навчальної літератури.  

2005,  400 с. 

11. Горбач А.М. Страхова справа.  Київ : Кондор, 2008. 252 с. 



   

  

12. Зоря О.П., Зоря С.П. Страховий ринок України: стан, проблеми та 

перспективні напрямки розвитку. Вісник Сумського національного 

аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит», 2017. № 1. С. 12- 15. 

13. Непочатенко О.О. Організаційно-економічні механізми кредитування 

аграрних підприємств : монографія. – Київ: УВПП, 2007. 456 с. 

14. Непочатенко О.О., Гайдай В.І., Хлівна І.В. Страхування : посіб . [для студ. 

вищ. навч. закл.], – Умань, 2011.  258 с. 

15. Осадець С. Напрямки модернізації страхової справи. Страхова справа.  

2016.  № 2 (46).  С. 13-17.  

16. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : htpp // Ліга : Еліт Закон Соруright : ІАЦ „Ліга”.  

2017. 

17. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів : Закон України вiд 01.07.2004  № 1961-IV 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : htpp // Ліга : Еліт Закон Соруright : 

ІАЦ „Ліга”.  2017. 

18. Піратовський Г.Л. Страховий бізнес: управління розвитком : монографія.  К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 254 с. 

19. Плиса В.Й. Страхування : навч. посіб.  К. : Каравела, 2006.  392с. 

20. Прокопчук О.Т. Проблеми та доцільність впровадження обов’язкового 

державного медичного страхування. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 78. Ч. 2 : 

Економіка.  С. 39-48. 

21. Прокопчук О.Т., Ярова І.В. Соціальне страхування як ключовий інструмент 

соціального захисту сільського населення. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 78. 

Ч. 2 : Економіка. С. 49–57. 

22. Прокопчук О.Т. Теоретичні основи регулювання системи страхування в 

сільському господарстві. Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. Умань, 2013. Вип. 82. Ч. 2 : Економіка. С. 197-

210. 

23. Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В., Улянич К.Ф. Зарубіжний досвід страхування 

аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні. Збірник 

наукових праць Уманського національного університету садівництва. 

Умань, 2013. Вип. 83. Ч. 2 : Економіка. С. 227-234. 

24. Прокопчук Е.Т. Особенности осуществления агрострахования на Украине. 

Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». 2016. 

Выпуск 37 (709) (октябрь). – С. 50-60. 

25. Прокопчук Е.Т. Оценка современного состояния и перспективы 

функционирования страхового рынка Украины. Научно-практический и 

теоретический журнал «Финансы и кредит». 2017. Том 23. Выпуск 12. 

(Март 2017). С. 709-730.  

26. Прокопчук О.Т. Особливості формування та сучасні тенденції 

функціонування українського ринку агрострахових послуг. Збірник 

наукових праць «Економіка та управління АПК».2018. № 1 (139). С. 50-59. 



   

  

27. Прокопчук О.Т. Розвиток українського ринку страхових послуг в контексті 
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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 страхування»; 

- доповнення переліку питань у розрізі тем (3; 6; 7), що відображають фокус ОП 

«Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на особливостях фінансових процесів у аграрному 

секторі економіки. 
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