
1 

 

  

 



2 

 

  

 



3 

 

  

ВСТУП 

Програма варіативної навчальної  дисципліни “Страхування” складена для галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності  281 «Публічне 

управління та адміністрування», ступінь вищої освіти  бакалавр. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Страхування» є принципи, 

методи і  відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання 

страхових фондів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на попередньо вивчених 

дисциплінах: «Мікроекономіка, «Макроекономіка»,  «Фінанси, гроші та кредит» та ін. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є формування 

у студентів системи теоретичних знань з питань теорії створення та практичного 

застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів 

юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації 

страхового ринку та страхових компаній в сучасних умовах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є:  

- вивчення сутності, ролі та механізму страхування, що сприятиме формуванню 

високого рівня знань для ефективного застосування в галузі страхування та повного 

використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті; 

- вивчення засобів організації та розвитку страхового ринку та державного 

регулювання страхової діяльності; 

- здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування та 

страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків вітчизняного та 

зарубіжного досвіду; 

- формування вмінь аналізувати ринок страхових послуг і оцінювати фінансову 

стійкість страхових компаній тощо. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: сутність і роль страхування в ринковій економіці; основні ознаки 

класифікації страхування;  поняття страхового ризику, порядок управління ним та його 

оцінку; основи формування страхових тарифів у майновому страхуванні та при 

страхуванні життя; порядок та особливості організації страхової діяльності в країні, її 

регулювання з боку держави; сутність страхового ринку та страхової угоди, стан та 

перспективи розвитку страхового ринку України; сутність та основні види особистого 

страхування, страхування майна, відповідальності та підприємницьких ризиків; 

методи та форми перестрахувальних операцій; механізм застосування принципу 

співстрахування; основні показники фінансової стабільності і рейтингової оцінки 

страховика, а також показники, що характеризують ефективність діяльності 

страховика;   

вміти: ефективно застосовувати здобуті знання в галузі страхування та 

максимально використовувати можливості страхового захисту в роботі та особистому 

житті. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредитів  ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи функціонування 

страхування в сучасних умовах. 

 

Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування (Сутність, функції та роль 

страхування в економіці. Принципи страхування. Способи здійснення страхування. 

Суб’єкти і об’єкти страхових правовідносин та страховий інтерес. Системи 

страхування.)    

 

Тема 2. Класифікація страхування (Поняття і ознаки класифікації страхування, 

її наукове та практичне значення. Класифікація страхування за формами його 

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

страхування.)  

 
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання (Поняття ризику. Основні 

характеристики ризику. Класифікація ризиків. Управління страховими ризиками. 

Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. Страховий тариф та його 

структура.) 

 

Тема 4. Страхова організація. (Організаційні форми страховиків. Структура 

страхових компаній. Особливості створення страховика як юридичної особи. 

Об’єднання страховиків та їхні функції.)  

 

Змістовий модуль 2. Особливості організації галузей страхування та 

діяльності страхових компаній на ринку страхових послуг.  

 
Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності. (Необхідність, мета та 

значення державного регулювання страхової діяльності. Реалізація державної 

політики у сфері страхування. Система державного нагляду за страховою діяльністю 

в Україні. Контроль за діяльністю страховиків. Порядок ліцензування та реєстрації.) 

 

Тема 6. Особисте страхування. (Основні види особистого страхування. 

Страхування життя і його основні види. Страхування пенсій (ренти). Страхування 

від нещасних випадків. Медичне страхування.)  

 

Тема 7. Майнове страхування. (Страхування майна юридичних осіб. 

Страхування технічних ризиків. Страхування транспортних засобів. Страхування 

майна громадян.)    

 
Тема 8. Страхування відповідальності. (Класифікація та сутність страхової 

відповідальності. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів. 

Страхування специфічних видів відповідальності. Страхування професійної 

відповідальності. Страхування джерела підвищеної загрози.) 
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Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. (Фінансова надійність 

страховика.  Страхові резерви, їх склад. Платоспроможність страховика.) 

 

3. Рекомендована література 
 

1. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – 

№ 1 із останніми змінами від 27.04.2007. 

2. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. - № 18 із останніми змінами від 24.09.2008. 

3.  Закон  України  «Про  фінансові  послуги  та  державне   регулювання   ринку   

фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №1 із останніми 

змінами від 01.07.2010. 

 4. Законодавство України про страхування. Збірник нормативних актів. – К.: 

Атіка, 1999.  436 с. 

 5. Александрова М.М. Страхування: навч.-метод. посіб./ М.М. Александрова. – 

К.: ЦУЛ, 202. – 208 с. 

 6. Базилевич В.Д. Страхова справа. 6-е вид., пер. / В.Д. Базилевич, К.С. 

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

7. Безугла В.О. Страхування: навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. 

Шаповал. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с. 

8. Вовчак О.Д. Страхування: навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий Світ -   

2006. – 480 с. 

9.  Горбач Л.М. Страхова справа: навч. посіб. / Л.М. Горбач. – К.: Кондор, 2003. -  

252 с. 

10. Заруба О.Д. Страхова справа: підруч. / О.Д. Заруба. – К.: Знання, КОО, 1998.  

- 321 с. 

11. Плиса В.Й. Страхування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Й. Плиса. 

– К.: Каравела, 2005, 2005, 2008. – 392 с. 

12. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: навч. посіб. / А.О. Таркуцяк. – К.: 

Видавництво Європейського Університету, 2004. – 584 с.  

  
  
  4. Інформаційні ресурси 
 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-301. 

 

Інтернет джерела: 

1. УКРІНФОРМ: БІЗНЕС - НОВИНИ" http://info.dinau.com.ua 

2. Ukraine Business & Economy http://www.oon.com.ua  

3. Офіційний сайт Держкомстату України   http://www.ukrstat.gov.ua 

4. “Електронні вісті”  http://www.elvisti.com  

5. Офіційний сайт Верховної Ради України  http://www.rada.gov.ua 

6. Преса України  http://www.brama.com/news/ukr.html   

7. Комп&ньон   http://www.maximum.com.ua    

 

http://info.dinau.com.ua/
http://www./
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/


6 

 

  

Адреси бібліотек: 

1. Бібліотека ОНАХТ, вул. Канатна 112, корпус А, тел. 712-41-68, 712-41-34. 

2. Одеська Наукова бібліотека національного університету ім. І.І. Мечникова: 

вул. Преображенська, 24. 

3. Одеська державна бібліотека ім. А.М. Горького:  вул. Пастера, 13. 

4. Одеська державна бібліотека ім. Грушевського: вул. Троїцька 49, корп. 51. 

 

Адреси Інтернет-клубів: 

1. «Гараж», вул. Канатна, 110. 

2. «Мевепік», вул. Піонерська, 5В. 

3. «Ворон», пр. Шевченка, 10/1. 
 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.  

 

5.  Засоби діагностики успішності навчання  
 

Вхідний, поточний та залишковий контроль знань. Завдання для практичних 

занять. Письмові контрольні питання. 

 


