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1. Опис навчальної дисципліни 

«Страхування» 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти, освітньо- 

професійна програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів – 

4 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Вибіркова 

Модулів – 2  

 
Спеціальність 

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  реферат  
(назва) 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 6-й 

Лекції 

 

 
 

 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

 
 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

 
 

Освітньо-професійна 

програма 

Менеджмент 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 
год. 

40 год. 50 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

- год. - год. 

Вид контролю: 

Залік Залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,50 

для заочної форми навчання – 0,13 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є формування 

у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та 

системи знань щодо основ страхового захисту майнових інтересів юридичних і 

фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового 

ринку та страхових компаній. 

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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. 
 

3. Зміст навчального матеріалу 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.) 
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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.) 

 

Тема 9. Фінансова надійність страхової компанії. (Фінансова надійність 

страховика. Страхові резерви, їх склад. Платоспроможність страховика.) 
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4. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 
 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усь- 

ого 

У тому числі Усь- 

ого 

У тому числі 

Л П лаб Інд С.р. Л П лаб Інд С.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи функціонування страхування в 

сучасних умовах 

Тема 1. Сутність, 

принципи та роль 

страхування 

12 2 2 - 4 8 14 2 2 - 5 10 

Тема 2. Класифі- 
кація страхування 

12 2 2 - 4 8 14 2 2 - 5 10 

Тема 3. Страхові 

ризики та їх 

оцінювання 

12 2 2 - 4 8 10 - - - 5 10 

Тема 4. Страхова 
організація 

12 2 2 - 4 8 10 - - - 5 10 

Разом за змісто- 

вим модулем 1 

48 8 8 - 16 32 48 4 4 - 20 40 

Змістовий модуль 2. Особливості організації галузей страхування та діяльності 
страхових компаній на ринку страхових послуг 

Тема 5. Державне 

регулювання 

страхової діяль- 
ності 

12 2 2 - 4 8 14 - - - 6 14 

Тема 6. Особисте 
страхування 

12 2 2 - 4 8 16 2 2 - 6 12 

Тема 7. Майнове 
страхування 

24 4 4 - 8 16 16 2 2 - 6 12 

Тема 8. Страху- 

вання відпові- 

дальності 

12 2 2 - 4 8 14 - - - 6 14 

Тема 9. Фінан- 

сова надійність 

страхової компа- 

нії 

12 2 2 - 4 8 12 - - - 6 12 

Разом за змісто- 

вим модулем 2 

72 12 12 - 24 48 72 4 4 - 30 64 

Разом з дисци- 

пліни 

120 20 20 - 40 80 120 8 8 - 50 104 
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5. Теми семінарських, практичних, лабораторних занять 
 

 
 

№ 

з/п 

 
 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчан- 

ня 

Заочна 

форма 

навчан- 

ня 

1 Сутність, принципи та роль страхування 2 2 

2 Класифікація страхування 2 2 

3 Страхові ризики та їх оцінювання 2 - 

4 Страхова організація 2 - 

5 Державне регулювання страхової діяльності 2 - 

6 Особисте страхування 2 2 

7 Майнове страхування 4 2 

8 Страхування відповідальності 2 - 

9 Фінансова надійність страхової компанії 2 - 

 Всього 20 8 
 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

 
 

№ 

з/п 

 

 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан 

ня 

Заочна 

форма 

навчан 

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 20 14 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 16 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 
виносяться на лекції 

4 30 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 
завдань 

40 50 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 80 104 

   

 

7. Індивідуальні завдання 

№ 
з\п 

Назва індивідуального завдання  

1 Виникнення та розвиток страхування.  

2 Роль страхування в забезпеченні захисту майнових 
інтересів громадян 
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3 Функції страхування в умовах соціально – 
економічного розвитку України 

 

4 Страхування як ринковий механізм забезпечення 
стабілізації економіки 

 

5 Перспективи розвитку страхування в ринковій 
економіці 

 

6 Необхідність класифікації страхування в умовах 

розвитку страхового бізнесу в Україні 

 

7 Роль класифікації страхування за історичною 

ознакою в розвитку теорії та практики страхової 

діяльності 

 

8 Міжнародні норми страхової класифікації при 
ліцензуванні видів страхування 

 

9 Необхідність та значення класифікації страхування 
за спеціалізацією страховика 

 

10 Страхові відносини між суб’єктами при обов’язковій 

та добровільній формах страхування Страховий 

ризик як основа договору страхування 

 

11 Страховий ризик як основа договору страхування  

12 Необхідність класифікації страхових ризиків та її 
значення для розвитку страхування 

 

13 Необхідність класифікації страхових ризиків та її 
значення для розвитку страхування 

 

14 Страхування катастрофічних ризиків в сучасних 
умовах розвитку людської цивілізації 

 

15 Методи оцінки страхових ризиків у міжнародній 
практиці страхування 

 

16 Страховий тариф та його складові  

17 Роль страхових посередників у розвитку страхового 
бізнесу 

 

18 Генезис вітчизняного страхового ринку  

19 Закономірності формування сучасного страхового 
ринку України 

 

20 Страхові ринки ЄС  

21 Особливості розвитку страхових ринків США та 
Японії 

 

22 Організаційні форми страхової діяльності в Україні 

та необхідність їх удосконалення 

 

23 Сутність та необхідність створення товариств 
взаємного страхування в Україні 

 

24 Організаційні форми страховиків в країнах ЄС  

25 Об’єднання страховиків та їх функції на страховому 
ринку 
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26 Особливості систем управління страховиків США та 
Японії 

 

27 Необхідність державного регулювання страхової 
діяльності в умовах ринку 

 

28 Прямі та непрямі методи державного регулювання 
страхової діяльності в Україні 

 

29 Зарубіжний досвід державного регулювання 

страхової діяльності 

 

30 Договори страхування, їх складові та види  

31 Особливості ліцензування страхової діяльності в 

Україні та країнах ЄС 

 

32. Тенденції розвитку ринку страхування 
відповідальності в Україні 

 

33. Закордонний досвід страхування професійної 
відповідальності 

 

34. Страхування відповідальності за якість виробленої 
продукції: сутність та поширення в Україні 

 

35. Проблеми збереження довкілля та роль страхування 

відповідальності за екологічне забруднення у їх 

вирішенні 

 

36. Створення і функціонування міжнародної системи 
страхування «Зелена карта» 

 

37. Оцінка об’єктів особистого страхування: механізм та 
особливості 

 

38. Проблеми та перспективи розвитку ринку 
страхування життя в Україні 

 

39. Види та порядок проведення обов’язкового 

страхування від нещасних випадків в Україні 

 

40. Перспективи запровадження обов’язкового 
медичного страхування в Україні 

 

41. Медичне страхування в країнах ЄС  

42. Місце майнового страхування в системі страхового 
захисту 

 

43. Суб’єкти та об’єкти страхування майна підприємств 
в Україні 

 

 

8. Методи контролю 

 

Поточне тестування, підсумковий модульний контроль здійснюється 

відповідно до вимог «Положення про рейтингову систему оцінки знань 

студентів». 

Для контролю знань студентів передбачено: 

- вхідний контроль знань; 

- поточне тестування на практичних заняттях; 

- письмова контрольна робота; 

- захист реферату; 
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- колоквіум; 

- представлення результатів власних досліджень до конференцій. 

 
 

9. Методи навчання 

 

При викладанні курсу використовуються такі види занять, як: лекції, 

практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота студентів. 

При аналізі найбільш гострих та проблематичних питань планується 

застосовувати метод “мозкового штурму”. 

При проведенні практичних занять за всіма темами передбачено 

організовувати бесіди по окремих питаннях теми (семінар-дискусія), що 

розглядається на занятті, порівнювати теоретичний матеріал з реальними подіями, 

що відбуваються у світі та Україні. 

Для забезпечення більш глибокого вивчення дисципліни «Страхування» і 

сформування навичок у студентів щодо самостійного використання набутих 

теоретичних знань та з метою виконання індивідуального завдання 

передбачається застосування методу активізації «робота в малих групах». 

При виконанні реферативного завдання студенти отримують відповідну 

тему. Передбачається, що студенти після виконання індивідуального завдання 

готовлять доповідь для публічного обговорення в аудиторії та проведення 

дискусії. 

Метод презентації використовується під час захисту індивідуального 

завдання. 
 

10. Схема нарахування балів студентів 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

 

 
Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

Денна Заочна 

 
 

Min 

 
 

Max 

Кіль- 

кість 

робіт, 

оди- 

ниць 

Сумарні 
бали 

Кіль- 

кість 

робіт, 

оди- 

ниць 

Сумарні 
Бали 

 

Min 
Ma 

x 

 

Min 
 

Max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 семестр 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи функціонування страхування в 

сучасних умовах 

Робота на лекціях 1 2 4 4 8 2 2 4 

Робота на практичних/ 
семінарських заняттях 

3 5 4 12 15 2 6 10 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 16,5 - - - 2 4 33 

Виконання 
індивідуальних завдань 

14 22 1 14 22 1 20 23 
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Проміжна сума - - - 30 45 - 32 70 

Модульний контроль 
(колоквіум) 

20/ 
28 

30/ 
30 

1 20 30 1 28 30 

Контроль результатів 
дистанційного модулю 

10 15 1 10 15 - - - 

Рейтинг за творчі 
здобутки студентів 

0 10 - 0 10 - - - 

Оцінка за змістовий 
модуль 1 

- - - 60 100 - 60 100 

 

Змістовий модуль 2. Особливості організації галузей страхування та діяльності 

страхових компаній на ринку страхових послуг 

Робота на лекціях 1 2 6 6 12 2 2 4 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
3 5 6 18 30 2 6 10 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

4,4 7 - - - 5 22 35 

Виконання 
індивідуальних завдань 

6 18 1 6 18 - - - 

Проміжна сума - - - 30 50 - 30 49 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
30 50 1 30 50 1 30 51 

Контроль результатів 
дистанційного модулю 

10 15 - - - - - - 

Рейтинг за творчі 
здобутки студентів 

0 10 - - - - - - 

Оцінка за змістовий 
модуль 2 

- - - 60 100 - 60 100 

Разом з дисципліни 60...100 60…100 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з курсу «Страхування» для студентів денної та заочної форм 

навчання / Укл. О.В. Тарасова. – Одеса, ОНАХТ, 2016. - 67 с. 

2. Підручники і навчальні посібники (див. розділ 12). 

3. Ілюстраційний матеріал. 

4. Тести для поточного і підсумкового контролю. 

5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Страхування» для студентів 

денної форми навчання / Укл. О.В. Тарасова. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 13 с. 
 

12. Рекомендована література  

Базова 

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

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

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

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

Шаповал. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с. 

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

- 2006. – 480 с. 

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

- 321 с. 

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

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

 
Допоміжна 

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

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

змінами від 01.07.2010. 

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

Атіка, 1999. 436 с. 

3. Александрова М.М. Страхування: навч.-метод. посіб./ М.М. 

Александрова. – К.: ЦУЛ, 202. – 208 с. 

4. Горбач Л.М. Страхова справа: навч. посіб. / Л.М. Горбач. – К.: Кондор, 

2003. - 252 с. 

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

Видавництво Європейського Університету, 2004. – 584 с. 
 

13. 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 
 

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. 
 

http://info.dinau.com.ua/
http://www.oon.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.elvisti.com/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/
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Адреси Інтернет-клубів: 

1. «Гараж», вул. Канатна, 110. 

2. «Мевепік», вул. Піонерська, 5В. 

3. «Ворон», пр. Шевченка, 10/1. 
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