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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Вид контролю

Семінарськ
і
Практичні
заняття
заняття
Лабораторн
і
Самостійна
заняття
робота

Лекції

Всього

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література

1.1. Денна форма навчання

Семестр № 6
Тема 1. Сутність та
класифікація страхування

16

4

4

0

0

8

Тема 2. Страховий ринок та
його державне регулювання

16

4

4

0

0

8

Тема 3. Особисте страхування

8

2

2

0

0

4

Тема 4. Майнове страхування

8

2

2

0

0

4

Тема 5. Страхування
відповідальності

8

2

2

0

0

4

16

4

4

0

0

8

18

4

4

0

0

10

90

22

22

0

0

46

Тема 6. Основи актуарних
розрахунків
Тема 7. Фінанси та фінансова
надійність страховиків
Всього за семестр № 6:

[1-7; 11; 19;
23; 26; 45; 46]
[1-7; 11; 18;
К/р на
19; 21; 26-34;
15 хвил.
45-51]
[1-7; 10-19,
22; 35; 38; 4552]
[1-7; 10; 19;
24; 45-51]
[1-7; 18-19,
К/р на
40; 41; 44; 4515 хвил.
51]
[1-7; 12-17;
35-36]
[1-7; 8-9; 25; К/р на
34; 37; 42-43] 15 хвил.
екзамен

Вид контролю

заняття
Лабораторн
і
Самостійна
заняття
робота

Семінарськ
і
заняття
Практичні

Лекції

Всього

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література

1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

Семестр № 6
Тема 1. Сутність та
класифікація страхування

14

1

1

12

13,5

1

0,5

12

Тема 3. Особисте страхування

12

0,5

0,5

11

Тема 4. Майнове страхування

12,5

1

0,5

11

12

0,5

0,5

11

12,5

1

0,5

11

13,5

1

0,5

12

90

6

4

Тема 2. Страховий ринок та
його державне регулювання

Тема 5. Страхування
відповідальності
Тема 6. Основи актуарних
розрахунків
Тема 7. Фінанси та фінансова
надійність страховиків
Всього за семестр № 6:

0

0

80

[1-7; 11; 19;
23; 26; 45; 46]
[1-7; 11; 18;
19; 21; 26-34;
45-51]
[1-7; 10-19,
22; 35; 38; 4552]
[1-7; 10; 19; Реферат
24; 45-51]
[1-7; 18-19,
40; 41; 44; 4551]
[1-7; 12-17;
35-36]
[1-7; 8-9; 25;
34; 37; 42-43]
екзамен

3. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема 1. Сутність та класифікація страхування
Компетентності за темою 1
Здатність організовувати та структурувати об'єкти страхування за типом
захисту майнових інтересів, формами та видами страхування.
Вміння планувати необхідні варіанти страхового захисту і обґрунтовувати
необхідність їхнього застосування для диверсифікації ризиків залежно від умов,
що пропонують страхові компанії.
Основні теоретичні положення
Страхова сума – це грошова сума, в межах якої страховик відповідно до
умов страхування зобов'язаний провести відшкодування з настанням страхового
випадку. За умови страхування майна страхова сума не може перевищувати
реальну вартість майна за цінами та тарифами, що діють на момент укладання
договору страхування.
Франшиза – це передбачена договором частина збитків, що в разі настання
страхової події не відшкодовується страховиком. Франшиза може бути визначена
у вигляді певної грошової суми або у відсотках.
Розрізняють умовну та безумовну фрашизу. Умовна франшиза засвідчує
право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не
перевищує розміру франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо
його розмір перевищує франшизу. Безумовна франшиза свідчить, що
відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом франшизи.
При організації страхового забезпечення, яке визначає обсяг
відповідальності
страховика
та
включає
виплату
відшкодування
страхувальникові, розрізняють декілька систем страхування:
першого ризику;
пропорційної відповідальності;
граничного забезпечення;
за відновною вартістю.
План семінарського заняття
1. Страхування як засіб захисту від ризиків.
2. Обґрунтування необхідності використання страхування в розрізі
майбутньої спеціальності.
3. Порівняльна характеристика форм страхування: добровільної та
обов'язкової, індивідуальною та колективною.
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.Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Проаналізувати специфічні ознаки поняття "страховий захист".
2. Обґрунтувати визначення поняття " страхування ".
3. Наведіть приклад розрахунку страхового відшкодування за системою
пропорційнсти відповідальності.
4. Навевести приклад розрахунку страхового відшкодування за системою
граничної відповідальності.
5. Обґрунтувати, яка з систем страхування є найбільш привабливою для
страхувальника.
6. Обґрунтувати, яка з систем страхування є найбільш привабливою для
страховика.
7. Навести відмінності комерційного страхування від соціального
страхування.
8. Визначити переваги та недоліки самострахування.
Література: основна [1-7]; допоміжна [11; 19; 23; 26; 45; 46].

Тема 2. Страховий ринок та його державне регулювання
Компетентності за темою 2
Здатність обирати страхового посередника (страхового брокера) з метою
делегування йому функції щодо пошуку найбільш привабливих умов страхування
та прийняття рішення про доцільність такого делегування на підставі вартості та
якості його послуг.
Здатність визначати особливості страхового ринку України порівняно з
іншими країнами та світом та напрями вдосконалення державного регулювання
страхового та перестрахового ринку України.
Здатність орієнтуватися у базових засадах пруденційного нагляду за
діяльністю страховиків для недопущення порушень і контролю за діяльністю
страховиків.
Здатність оцінювати рівень концентрації страхового ринку.
Здатність аналізувати основні правові умови договорів страхування: прав та
обов'язків страховика та страхувальника; контроль за недопущенням випадків
порушення договорів страхування з вини страхувальника, що має наслідок
невиплати страхових випадків з боку страховика.
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Основні теоретичні положення
Страховий ринок – це складна динамічна регульована система соціальноекономічних відносин, що утворюються між продавцями страхових послуг
(страховики,
страхові
посередники),
покупцями
страхових
послуг
(страхувальники), а також іншими учасниками страхового ринку (страхові
об’єднання, професіонали страхового ринку), у межах яких кожен із учасників
таких відносин задовольняє власні інтереси і реалізується головна потреба –
потреба у страховому захисті.
Державне регулювання страхового ринку – це сукупність інструментів,
форм, методів, з використанням яких органи державної влади впливають на
діяльність учасників страхового ринку. Державне регулювання страхового ринку
включає розроблення страхового законодавства та здійснення страхового нагляду
(забезпечення контролю за дотриманням учасниками страхового ринку
встановлених норм і правил). Функції зі страхового нагляду в Україні виконує
уповноважений виконавчий державний орган – Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Відповідно до Концепції запровадження пруденційного нагляду за
діяльністю небанківських фінансових установ пруденційний нагляд – це система
наглядових процедур регулятора за дотриманням фінансовою установою
пруденційних правил, яка дає змогу зменшити наглядове навантаження на
фінансові установи, діяльність яких не чинить загрози невиконання зобов’язань
перед клієнтами, та посилити наглядові зусилля за установами, діяльність яких є
чи може бути загрозою для виконання таких зобов’язань.
Організація взаємовідносин безпосередньо зі страховиками починається з
оформлення договору страхування (свідоцтва, полісу, сертифікату). Договір
страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з
якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку
здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у
договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір
страхування (подати допомогу, виконати послугу), а страхувальник зобов'язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати умови договору.
З метою забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості страховим
компаніям доцільно використовувати перестрахування (страхування одним
страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах
ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого
страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус
страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він
зареєстрований).
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План семінарського заняття
1. Поняття та класифікації страхового ринку.
2. Суб єкти страхового ринку.
3. Сучасний стан страхового ринку України.
4. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні.
5. Внутрішня структура та зовнішнє оточення страхової організації.
6. Організаційно-правові форми страхових компаній.
7. Необхідність і форми здійснення державного нагляду за страховою
діяльністю.
8. Основні функції державного органу з нагляду за страховою діяльністю.
9. Порядок видачі ліцензії на здійснення страхової діяльності та підстави її
анулювання.
10. Необхідність і сутність перестрахування.
11. Стан і перспективи розвитку перестрахування в Україні.
12. Методи перестрахування.
13. Форми проведення перестрахувальних операцій.
14. Співстрахування й механізм його застосування.
Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Обґрунтувати сутність поняття «страховий ринок».
2. Визначити відмінності брокерської діяльність від агентської.
3. Проаналізувати ролі, що виконують професіонали страхового ринку.
4. Обґрунтувати основні положення державної політики в сфері
страхування.
5. Надати оцінку стану та перспективі розвитку перестрахування та
співстрахування.
6. Навести особливості та порядок перестрахування ризиків у
нерезидентів.
7. Обґрунтувати перспективи участі іноземного капіталу на вітчизняному
страховому ринку.
8. Розглянути моделі державного регулювання страхового ринку. Яка
модель державного регулювання страхового ринку використовується в Україні?
9. Проаналізувати Комплексну програму розвитку фінансового сектору
України до 2020 року відносно ринку страхових послуг.
10. Визначити переваги та недоліки створення мегарегулятора ринків
фінансових послуг в Україні.
11. Охарактеризувати механізм проведення перестрахування.
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12. Визначити переваги та недоліки використання страховими компаніями
різних видів договорів перестрахування.
13. Визначити переваги та недоліки використання страховими компаніями
орізних форм договорів перестрахування.
14. Визначіть завдання державного регулювання та нагляду щодо
наближення законодавчої бази в сфері страхування до європейських стандартів.
Література: основна [1-7]; допоміжна [11; 18; 19; 21; 26-34; 45-51].

Тема 3. Особисте страхування
Компетентності за темою 3
Здатність оцінювати можливість використання особистого страхування для
забезпечення захисту майнових інтересів співробітників, обирати програми
медичного страхування для колективної форми страхування співробітників,
обґрунтовувати економічну необхідність страхування від нещасних випадків
співробітників залежно від виду їх виробничої діяльності та рівня ризиковості
професії, аналізувати привабливість і доцільність накопичувальних форм
страхування для одночасного примноження вільних коштів і забезпечення
страхового захисту життя та здоров’я.
Основні теоретичні положення
Особисте страхування об’єднує види страхування, об’єктами яких є майнові
інтереси, пов’язані з життям і здоров’ям застрахованих осіб. Як галузь
страхування, особисте страхування поділяється на дві групи: страхування життя
та страхування здоров’я.
Для страхування життя характерні страхові виплати за дожиттям
застрахованого до обумовленого моменту або в разі його смерті протягом дії
договору, який укладається на тривалий термін (зазвичай мінімум 5 - 10 і більше
років).
У випадку страхування здоров'я виплати проводяться за умови заподіяння
шкоди здоров'ю застрахованого. Договори страхування укладаються зазвичай на
термін один рік і менше. Страхування здоров'я об'єднує всі види ризикового
особистого страхування, а саме страхування від нещасних випадків і медичне
страхування.
Страхування на випадок смерті об’єднує види страхування, умови яких
передбачають страхову виплату тільки в разі смерті застрахованого.
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Страхування на дожиття об’єднує види страхування, за якими передбачена
виплата у зв’язку з дожиттям застрахованого до певного моменту (до закінчення
терміну страхування, до певного віку або події).
У змішаному страхуванні життя в одному договорі об'єднані страхування на
дожиття і термінове страхування на випадок смерті, а також елементи договорів
ризикового страхування.
Для страхування від нещасних випадків і хвороб характерні виплати в
зв'язку зі втратою здоров'я, що настала в результаті нещасного випадку / хвороби.
Медичне страхування (страхування медичних витрат) об’єднує види
страхування, за якими виплата здійснюється в розмірі вартості лікування у
випадку звернення застрахованих за медичною допомогою.
План семінарського заняття
1. Особливості та класифікація особового страхування.
2. Страхування життя і його основні види.
3. Страхування від нещасних випадків.
4. Змішане страхування життя.
5. Медичне страхування
Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Визначити сутність та підгалузі особистого страхування.
2. Охарактеризувати основні відмінності між страхуванням життя та
страхуванням здоров’я.
3. Охарактеризувати види страхування життя.
4. Розкрити сутність страхування від нещасних випадків.
5. Розкрити сутність медичного страхування.
6. Охарактеризувати програми медичного страхування.
7. Оцінити розвиток медичного страхування на регіональному рівні.
Література: основна [1-7]; допоміжна [10-19, 22; 35; 38; 45-52].

Тема 4. Майнове страхування
Компетентності за темою 5
Здатність оцінювати можливість використання страхування для
забезпечення інтересів підприємства щодо захисту його майна; обирати та
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обґрунтувати доцільності страхування певного виду майна підприємства;
обґрунтовувати економічну необхідність страхування підприємницьких,
фінансових і кредитних ризиків для забезпечення стійкої діяльності підприємства;
аналізувати привабливість використання страхування для забезпечення інтересів
щодо збереження особистого майна; бґрунтовувати доцільність страхування
особистого майна.
Основні теоретичні положення
Майнове страхування є однією з галузей страхування. Економічне
призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних
страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення майна з настанням
страхових випадків. Майном у майновому страхуванні є конкретні предмети,
вантажі, транспортні засоби та групи речей, предметів, виробів тощо.
Відповідно до Закону України "Про страхування" об'єктом майнового
страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і
розпорядженням майном. Страховий захист охоплює лише ті майнові інтереси,
які зумовлені необхідністю збереження майна через можливість його знищення,
затоплення, пошкодження, крадіжки у результаті настання непередбачуваних
випадків та інших негативних подій, а не отриманням певних вигод чи переваг,
пов'язаних із володінням, користуванням чи розпорядженням цим майном.
Майном, що підлягає страхуванню, можуть бути лише такі об'єкти
цивільних прав, стосовно яких:
існує інтерес щодо їх збереження;
завдані страховим випадом збитки можна оцінити вартісно.
Як правило, не підлягають страхуванню предмети, факт загибелі яких важко
встановити, тобто діють певні обмеження щодо об'єктів майнового страхування.
Зокрема, не приймають на страхування:
документи, грошові знаки та інші папери;
рукописи, креслення, бухгалтерські та ділові книги;
картотеки;
технічні носії інформації (магнітні плівки, касети, магнітні диски);
майно, яке знаходиться в застрахованому приміщенні, але не належить
страхувальнику;
будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи знаходяться у зоні,
якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища тощо.
Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника дана галузь
страхування охоплює дві умовні підгалузі:
страхування майна юридичних осіб (виробничого майна). Об’єкти:
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нерухоме майно, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інструменти
тощо;
страхування майна фізичних осіб (особистого майна). Об'єкти: будівлі та
квартири громадян, домашні тварини, транспорт, домашнє майно та майно на
садибі тощо.
Страхування майна юридичних і фізичних осіб може здійснюватись в
добровільній і обов'язковій формах, перелік яких наведений у ст. 6 і 7 Закону
України "Про страхування". Страхування майна фізичних осіб здійснюється
переважно в добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб
страхується в обов'язковій формі.
План семінарського заняття
1.
2.
3.
4.
5.

Страхування майна промислових підприємств.
Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств
Страхування майна громадян.
Страхування транспортних засобів.
Страхування вантажів.

Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Розкрити економічний зміст майнового страхування.
2. Охарактеризувати об’єкти майнового страхування.
3. Охарактеризувати види майнового страхування.
4. Розкрити особливості страхування майна громадян?
5. Визначити роль страхування підприємницьких ризиків у забезпеченні
стійкої діяльності підприємств.
6. Охарактеризувати особливості страхування окремих видів майна.
Література: основна [1-7]; допоміжна [10; 19; 24; 45-51].

Тема 5. Страхування відповідальності
Компетентності за темою 5
Здатність оцінювати можливість підприємства щодо можливих вимог за
шкоду перед третіми особами; обирати та обґрунтовувати доцільність
страхування певного виду професійної відповідальності; обґрунтовувати
економічну необхідність страхування відповідальності.

13

Основні теоретичні положення
Законом України "Про страхування" визначено об'єкт страхування
відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням
страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди,
заподіяної юридичній особі.
Застрахованими можуть бути такі види відповідальності:
адміністративна – форма юридичної відповідальності громадян і посадових
осіб за здійснення ними адміністративного правопорушення;
матеріальна – обов'язок працівника відшкодувати збитки, завдані ним
підприємству своїми протиправними діями, згідно з порядком, установленим
трудовим законодавством;
цивільно-правова – один із видів юридичної відповідальності суб'єктів
господарювання – це встановлені нормами цивільного та господарського права
юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою
передбачених правом обов'язків, що пов'язано з порушенням суб'єктивних прав
іншої особи.
Страхування
відповідальності
залежно
від
характеру
(виду)
відповідальності охоплює дві умовні підгалузі:
страхування цивільної відповідальності, яке пов'язане з необхідністю
відшкодування збитків за цивільно-правовими відносинами;
страхування заборгованості, яке пов'язане із борговими зобов'язаннями
страхувальника перед третіми особами.
План семінарського заняття
1. Сутність та особливості страхування відповідальності.
2. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.
3. Страхування цивільної відповідальності перевізника.
4. Страхування професійної відповідальності.
5. Інші види страхування відповідальності.
Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Розкрити риси притаманні страхуванню відповідальності.
2. Охарактеризувати підгалузі страхування відповідальності.
3. Розкрити сутність та особливості страхування відповідальності
виробника за якість продукції.
4. Охарактеризувати сутність та особливості страхування відповідальності
роботодавця.
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5. Охарактеризувати сутність та особливості страхування професійної
відповідальності.
6. Охарактеризувати сутність та особливості страхування відповідальності
за екологічне забруднення.
7. Розкрити
сутність
та
особливості
страхування
цивільної
відповідальності власників транспортних засобів.
8. Розкрити сутність та особливості страхування відповідальності
перевізника вантажів.
9. Розкрити сутність та особливості страхування відповідальності
позичальника за непогашення кредиту.
Література: основна [1-7]; допоміжна [18-19, 40; 41; 44; 45-51].

Тема 6. Основи актуарних розрахунків
Компетентності за темою 6
Здатність розраховувати показники страхової статистики й оцінювати
адекватність страхових тарифів.
Здатність розраховувати складові елементи страхових тарифів, страхові
тарифи та вартість страхових послуг зі страхування життя та з видів страхування,
інших, ніж страхування життя.
Основні теоретичні положення
Актуарні розрахунки – це оцінювання економіко-математичними методами
розмірів страхових тарифів і зобов’язань за договорами страхування.
В основу розрахунку страхових тарифів покладено принцип еквівалентності
зобов’язань сторін, який полягає у встановленні рівноваги між внесками
страхувальників і страховим забезпеченням, що надається страховиком.
Страхові тарифи обчислюються на підставі статистики настання страхових
випадків та інших статистичних показників, що характеризують результати
діяльності страхової компанії.
Страховий тариф (брутто-ставка) складається з нетто-ставки та
навантаження. Нетто-ставка призначена для страхових виплат, навантаження – для
покриття витрат на ведення справи й отримання страховиком прибутку.
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План семінарського заняття
1. Використання показників страхової статистики та їх економічний зміст.
2. Розв'язання завдань на опанування складу та структури тарифної ставки з
ризикових видів страхування.
3. Розв'язання завдань з розрахунку ймовірностей життя та смерті за
використання таблиці смертності.
4. Розв'язання завдань на опанування складу та структури тарифної ставки зі
страхування життя.
Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Проаналізувати умови застосування експертних оцінок та страхової
статистики в актуарних розрахунках.
2. Проаналізувати динаміку статистичних показників національного
страхового ринку (за одним видом страхування на вибір) за період не менше
трьох років.
3. Проаналізувати показники страхової статистики національного
страхового ринку двох видів страхування на вибір.
Література: основна [1-7]; допоміжна [12-17; 35-36].

Тема 7. Фінанси та фінансова надійність страховиків
Компетентності за темою 7
Здатність оцінювати страхові резерви та здійснювати їх розміщення.
Здатність обчислювати й аналізувати фінансові результати діяльності
страхової компанії.
Здатність оцінювати фінансову платоспроможність, стійкість і надійність
страховика на підставі його публічної звітності.
Основні теоретичні положення
Страхові резерви утворюються страховиками для забезпечення майбутніх
страхових виплат. Їх розподіляють на резерви зі страхування життя (математичні)
та технічні резерви, які формують компанії, що займаються видами страхування,
іншими, ніж страхування життя.
Усі страхові резерви за призначенням можна розмежувати на три групи:
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резерви премій (утворюються за рахунок страхових внесків для
забезпечення страхових виплат за можливими страховими випадками за діючими
договорами страхування);
резерви збитків (формуються за страховими випадками, що настали, але не
врегульовані страховиком);
стабілізаційні резерви (забезпечують достатність коштів страховика на
виплати у разі катастроф і значних збитків у несприятливі періоди).
Формування страхових резервів в України здійснюється згідно з
Методиками формування резервів, затвердженими уповноваженим органом
виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.
Страховики повинні розміщувати коштів страхових резервів з урахуванням
безпечності, прибутковості, диверсифікованості та мають представляти страхові
резерви активами таких категорій: грошові кошти на поточних рахунках,
банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування,
нерухоме майно, акції, облігації, іпотечні сертифікати, цінні папери, що
емітуються державою, права вимоги до перестраховиків, банківські метали,
готівка в касі, інвестиції в економіку, кредити страхувальникам – фізичним
особам у межах викупної суми за договорами страхування життя. Вимоги до
якості та диверсифікації активів (нормативи диверсифікованості) затверджені у
Положенні
про
обов’язкові
критерії
та
нормативи
достатності,
диверсифікованості та якості активів страховика.
Забезпечення надійності, стійкості та платоспроможності страховика є одним з
основних завдань його діяльності. Платоспроможність страховика – його здатність
своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов'язання в окремий момент часу.
Надійність – здатність зберігати платоспроможність протягом тривалого часу в
звичайних умовах. Фінансова стійкість – здатність зберігати платоспроможність під
час суттєвих несприятливих умов.
Згідно з Законом України "Про страхування" умовами забезпечення
платоспроможності страховика є: наявність сплаченого статутного капіталу та
гарантійного фонду; створення страхових резервів, достатніх для майбутніх
страхових виплат; перевищення фактичного запасу платоспроможності над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Фактичний
запас
платоспроможності
страховика
визначається
вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) суми нематеріальних
активів і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових.
План семінарського заняття
1. Склад доходів страховика.
2. Склад витрат страховика.

17

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прибуток страховика.
Види резервів, що утворюються страховиком.
Система оціночних показників діяльності страховика.
Показники платоспроможності страхової компанії.
Аналіз ліквідності страховика.
Оцінка фінансових результатів діяльності страховика.
Аналіз фінансової стійкості страхових операцій.

Завдання теоретичного та науково-дослідницького характеру
1. Проаналізувати рейтингові підходи до визначення надійності страхових
компаній.
2. Порівняти альтернативні методи розрахунку резерву незароблених
премій (інші, ніж описані в Законі України "Про страхування").
3. Проаналізувати регуляторні вимоги до забезпечення платоспроможності
страховиків у різних країнах світу.
4. Сформувати оптимальний портфель активів страховика, в які доцільно
розміщувати страхові резерви з урахуванням принципів прибутковості та
диверсифікації.
5. Визначити особливості оподаткування страхових компаній в Україні.
Порівняти підходи до оподаткування страховиків у різних країнах світу.
Література: основна [1-7]; допоміжна [8-9; 25; 34; 37; 42-43].
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