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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Страхування»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів
ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа
та страхування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Страхування» є відносини,
що виникають між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу
страхових послуг.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Страхування» тісно
пов’язана з іншими економічними дисциплінами: «Макроекономіка»,
«Мікроекономіка», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Інвестування»,
«Фінасовий ринок» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання та
поглибити професійну підготовку фахівців фінансово-економічного профілю.
Програма навчальної дисципліни складається з наступних тем:
Тема 1. Сутність та класифікація страхування
Тема 2. Страховий ринок та його державне регулювання
Тема 3. Особисте страхування
Тема 4. Майнове страхування
Тема 5. Страхування відповідальності
Тема 6. Основи актуарних розрахунків
Тема 7. Фінанси та фінансова надійність страховиків
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страхування» є
формування в студентів системи теоретичних і практичних знань з теорії й
практики страхування фізичних і юридичних осіб в умовах ринкових відносин.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є
з'ясування об'єктивної необхідності і сутності страхових послуг, які надаються
як фізичним так і юридичним особам; засвоєння методів організації роботи
страховика щодо реалізації страхових послуг; розгляд умов надання страхових
послуг у галузі особистого, майнового страхування та страхування відповідальності; опанування організаційними засадами фінансової діяльності
страхових компаній.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
економічну сутність, задачі та функції страхування;
основні поняття та термінологію страхування;
класифікації страхування;
основи державного регулювання страхування;
3

фінансові основи страхової діяльності;
зміст та особливості особового, майнового страхування, страхування
відповідальності;
принципи побудови страхових тарифів;
сутність і принципи перестрахування;
основні аналітичні показники страхової діяльності.
вміти:
розв’язувати задачі і проблеми у сфері фінансів, банківської справи та
страхування у практичній діяльності або у процесі навчання, проводити
дослідження, що передбачає глибоке переосмислення існуючих знань;
розробляти та раціонально використовувати правила особового,
майнового страхування, страхування відповідальності;
використовувати набуті знання, розуміти предметну область та
професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням
конкретних ситуацій;
застосовувати знання законодавства та нормативних актів у фінансовокредитній сфері;
враховувати особливості державного регулювання при прийнятті
фінансових рішень;
використовувати комунікативні навички і технології;
обґрунтовувати прийняття рішень у складних і непередбачуваних
умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
проводити найпростіші актуарні розрахунки страхових тарифів;
аналізувати інвестиційну діяльність страхової компанії.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити
ECTS.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність та класифікація страхування
Сутність страхування як економічної категорії. Суб'єкти та об'єкти
страхування. Функції та принципи страхування.
Системи страхування: системи першого ризику, пропорційної
відповідальності, граничного забезпечення та за відновною вартістю.
Класифікація страхування. Економічні ознаки: спеціалізація страховика,
род небезпеки, об'єкти, галузі, підгалузі і види, статус страховика, статусом
страхувальника. Юридичні ознаки: ліцензовані види страхування, форма
проведення страхування, форма організації страхування. Форми страхування:
обов'язкова та добровільна, індивідуальна та колективна.
Тема 2. Страховий ринок та його державне регулювання
Поняття про страховий ринок та його структура
Класифікація страхового ринку за інституціональною, територіальною та
галузевою ознаками. Страхові посередники, їх функції та відмінності.
Професіонали страхового ринку. Товариства взаємного страхування.
Об'єднання страховиків.
Страхова компанія як базова ланка страхового ринку. Класифікація
страхових компаній.
Перестрахування
та
співстрахування.
Схема
перестрахування.
Характеристика факультативних, облігаторних та факультативно-облігаторних
договорів, їх порівняльна характеристика. Види договорів при пропорційній формі
перестрахування. Види договорів при непропорційній формі перестрахування.
Сутність співстрахування та механізм його здійснення.
Державний нагляд за страховою діяльністю
Тема 3. Особисте страхування
Страхування життя. Умови договору страхування життя. Характеристика
найпоширеніших у практиці видів страхування життя: змішане страхування
життя, страхування дітей, страхування до шлюбу, страхування додаткової пенсії.
Страхування здоров'я. Характеристика нещасного випадку: його ознаки та
можливі наслідки. Характеристика окремих видів страхування від нещасних
випадків. Сутність медичного страхування.
Тема 4. Майнове страхування
Страхування майна юридичних осіб. Основний, додатковий та
спеціальний договір майнового страхування. Основні напрями страхування
майна юридичних осіб: страхування підприємницьких, технічних, кредитних і
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фінансових ризиків, транспортне та сільськогосподарське страхування.
Страхування майна громадян. Групи ризиків, що охоплюють страхування
майна громадян. Характеристика окремих видів страхування рухомого та
нерухомого майна громадян.
Тема 5. Страхування відповідальності
Страхування відповідальності юридичних осіб. Характеристика понять
"шкода" та "третя особа". Характеристика видів відповідальності, що можна
застрахувати: адміністративна, матеріальна, цивільно-правова. Характеристика
видів страхування відповідальності: страхування відповідальності роботодавця,
професійної відповідальності, відповідальності за екологічне забруднення,
відповідальності перевізника вантажів.
Страхування відповідальності громадян. Особливості страхування майна
громадян. Характеристика видів страхування: цивільної відповідальності
власників транспортних засобів, відповідальності позичальника за непогашення
кредиту, відповідальності власників собак та цивільної відповідальності
громадян, що мають у власності зброю.
Тема 6. Основи актуарних розрахунків
Сутність актуарних розрахунків. Показники страхової статистики. Склад
та структура тарифної ставки
Критерії віднесення ризику до страхового та нестрахового.
Особливості розрахунки тарифів з ризикових видів страхування та
страхування життя
Призначення таблиць смертності для розрахунку ймовірності дожиття та
смерті. Методика розрахунку тарифів зі страхування життя.
Види страхових внесків (премій, платежів)
Тема 7. Фінанси та фінансова надійність страховиків
Особливості фінансової діяльності страховика: доходи, витрати та
фінансові результати.
Поняття про фінансову надійність та умови забезпечення
платоспроможності страховика. Ознаки фінансової надійності страховика.
Чинники, що забезпечують фінансову надійність. Порядок розрахунку
фактичного та нормативного запасів платоспроможності.
Страхові резерви та порядок їх формування. Технічні резерви (резерв
незароблених премій та резерв збитків). Резерви із страхування життя
(математичні резерви та резерв належних виплат страхових сум).
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна література:
1. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич,
К. С. Базилевич, Р. В. Пікус ; за заг. ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008.
– 1019 с.
2. Базилевич В. Д. Страхування : практикум : навч. посіб. / В. Д.
Базилевич, К. С. Базилевич, Р. В. Пікус ; за заг. ред. В. Д. Базилевича. – Київ :
Знання, 2011. – 608 с.
3. Говорушко Т.А. Страхування : навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М.
Стецюк. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 323 с.
4. Жабинець О.Й. Страхування : навч. посібник / О.Й. Жабинець, І.В.
Цюпко, Л.М. Томаневич. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 260 с.
5. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика :
підручник / М.В. Мних. – К. : Знання України, 2007. – 284 с.
6. Страхування : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх,
В. Л. Бабко та ін. ; за заг. ред. С. С. Осадця. – Київ : КНЕУ, 1998. – 528 с.
7. Страхування:
теорія
та
практика
:
навч.-метод.
посіб.
/ Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін. ; за заг. ред.
Н. М. Внукової. – Харків : Бурун Книга, 2004. – 376 с.
Допоміжна література:
8. Белянкин Г. А. Платежеспособность страховой компании
/ Г. А. Белянкин // Фінанси. – 2006. – № 5. – С. 45–49.
9. Внукова Н. Н. Кредитно-рейтинговая оценка страховщиков
/ Н. Н. Внукова, Н. И. Притула // Страхование в Беларуси. – 2008. – № 2 (63). –
С. 11–14.
10. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – Львів :
Новий Світ – 2000, 2004. – 480 с.
11. Временко Л. В. Регулирование страховой деятельности – взгляд
страховщиков / Л. В. Временко, Д. Кондратенко // Insurance ТОР. – 2005. – №
4(12). – С. 8–10.
12. Гербер Х. Математика страхования жизни / Х. Гербер. – М. : Мир,
1995. – 156с.
13. Кінаш О. М. Основи актуарних розрахунків : навч.-метод. посіб.
/ О. М. Кінаш, В. М. Сороківський, М. В. Папка (Сороківська). – Львів :
ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 188 с.
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14. Ковтун І. О. Основи актуарних розрахунків : навч. посіб.
/ І. О. Ковтун, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. – Київ : ВД «Професіонал»,
2008. – 480 с.
15. Козьменко О. В. Актуарні розрахунки : навч. посіб. / О. В. Козьменко,
О. В. Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с.
16. Корнилов И. А. Основы страховой математики : учебн. пособ. для
вузов / И. А. Корнилов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 400 с.
17. Орланюк-Малицкая
Л.
А.
Платежеспособность
страховой
организации / Л. А. Орланюк-Малицкая. – Москва : АНКИЛ, 2007. – 280 с.
18. Смоляк В. А. Страхування : навч. посібн. / В. А. Смоляк,
Є. Ю. Кузькін. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 c.
19. Страхова справа. Інтегрований навчальний комплекс : підручник.
Автоматизована система навчання на CD та Інтернет-портал: У 2 кн.
/ В. Т. Александров, О. М. Бандурка, О. І. Ворона та ін. – Кн. 1 : Страхування.
Страхові послуги. – Київ : НВП "АВТ", 2003. – 640 с.
20. Ткаченко Н. В. Досвід оцінювання міжнародними рейтинговими
агентствами фінансової стійкості страховиків / Н. В. Ткаченко // Вісник
КНТЕУ. – 2010. – № 1. – С. 69–83.
21. Управління розвитком ринків фінансових послуг : монографія
/ Н. М. Внукова, В. А. Смоляк, Ж. О. Андрійченко [та ін.] ; наук. ред. та кер.
кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова ; Харківський національний
економічний ун-т. – Харків : АдвА, 2009. – 195 с.
22. Фалин Г. И. Математические основы теории страхования жизни и
пенсионных схем / Г. И. Фалин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Анкил,
2002. – 262с.
23. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку :
монографія / В. М. Фурман. – Київ : Наукова думка, 2006. – 334 с.
24. Шумелда Я. Страхування : навч. посіб. / Я. Шумелда. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – Тернопіль : Джура, 2006. – 497 с.
25. Pukala R. Improvement of the methodology for assessing the capital
adequacy to cover the reinsurance default risk / R. Pukala, N. Vnukova,
S. Achkasova, V. Smoliak // Economic Annals-XXI. – 2017. –
№ 165(5-6). – PP. 152-156
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
26. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами
та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
27. История и аналитика страхового рынка Украины [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : // www.forINSURER.com.
28. Огляд страхового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://nfp.gov.ua/content/strahoviy-rinok.html.
29. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. – Режим
доступу : http://uainsur.com.
30. Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу :
www.nfp.gov.ua.
31. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
32. Про господарські товариства : Закон України № 1576-XII від
19.09.1991 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
33. Про затвердження Комплексної програми розвитку фінансового
сектору України до 2020 року : Постанова Національного банку України від
18.06.2015р. № 391 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/v0391500-15.
34. Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за
небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи
пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами :
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 15.07.2010 р. № 585 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.pension.kiev.ua/files/fsr_concept_prudential_supervision_n585_15jul201
0.pdf.
35. Про затвердження Методики формування резервів із страхування
життя : Наказ Держфінпослуг України від 16.02.2004 р. № 198/8797 (зі змінами)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0198-04.
36. Про затвердження Методики формування страхових резервів за
видами страхування, іншими, ніж страхування життя : Наказ Держфінпослуг
України від 17.12.2004 р. № 3104 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05.
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37. Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи
достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання
такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України : Розпорядження
Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 р. № 396 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0417-16.
38. Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті : Постанова КМУ від 14.08.1996 р. № 959
(зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-96-п.
39. Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності
страховими посередниками : Постанова КМУ від 18.12.1996 р. № 1523 (зі
змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1523-96-п.
40. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового
страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних
вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. № 733
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-п/print1374846825090110.
41. Про затвердження Порядку і правила проведення обов'язкового
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
р.
№ 402
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF.
42. Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків :
Розпорядження Держфінпослуг України від 03.02.2004 р. № 39 (зі змінами)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0517-04.
43. Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків :
Розпорядження Держфінпослуг від 17.03.2005 р. № 3755 (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.dfp.gov.ua/files/RK-3775.pdf.
44. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів : Закон України № 1961-IV від
01.07.2004 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1961-15.
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45. Про страхування : Закон України № 86/96-ВР від 07.03.96 (зі змінами
та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/.
46. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та
доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
47. Річні звіти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://nfp.gov.ua/ua/Richni-zvity-Natskomfinposluh.html.
48. Фориншурер – страхование в Украине [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://forinsurer.com.
49. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та
доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.
rada.gov.ua.
50. Insurance
Top
[Electronic
resource].
–
Access
mode
:
http://insurancetop.com.
51. Sigma insurance research [Electronic resource] / Swiss Re. – Access
mode : http://www.swissre.com/sigma.
52. The Human Mortality Database [Electronic resource]. – Access mode :
http://www.mortality.org.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (екзамену):
1. Історичні аспекти виникнення і розвитку страхування.
2. Економічна сутність страхування. Функції страхування.
3. Принципи страхування. Роль страхування в активізації бізнесу в умовах
трансформації економіки України.
4. Поняття ризику. Ризик і страхування.
5. Класифікація існуючих ризиків. Характерні ознаки страхового ризику.
6. Ризик у підприємництві та необхідність страхування.
7. Сутність, призначення та види обов’язкового страхування.
8. Розкрити поняття і терміни, які відображають найбільш загальні умови
страхування.
9. Розкрити поняття та терміни, пов’язані з процесом формування страхового
фонду.
10.Розкрити поняття та терміни, пов’язані з витратами коштів страхового
фонду.
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11.Розкрити значення основних міжнародних страхових термінів.
12.Основні класифікації страхування.
13.Загальна характеристика страхового ринку України. Структура страхового
ринку в інституційному та територіальному аспекті.
14.Суб єкти страхового ринку. Класифікація страхового ринку за масштабом
попиту і пропозиції, за галузевою ознакою.
15.Страхова компанія як частина ринкової інфраструктури.
16.Сутність і значення перестрахування.
17.Зміст та види договорів перестрахування
18.Сутність та різновиди договорів пропорційного перестрахування.
19.Сутність та різновиди договорів непропорційного перестрахування.
20.Необхідність і значення державного нагляду за страховою діяльністю.
21.Страхування майна промислових підприємств.
22.Особливості страхування сільськогосподарських підприємств.
23.Страхування транспортних засобів.
24.Транспортне страхування вантажів (карго).
25.Страхування майна громадян.
26.Особливості та класифікація особистого страхування. Страхування життя.
27.Страхування на випадок смерті. Змішане страхування життя.
28.Ощадне страхування .
29.Колективне страхування та страхування від нещасних випадків.
30.Медичне страхування.
31.Поняття та сутність страхування відповідальності.
32. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.
33.Страхування цивільної відповідальності перевізника.
34.Страхування професійної відповідальності.
35.Тарифна ставка: структура та методи розрахунку.
36.Доходи, витрати і прибуток страховика.
37.Принципи та напрями інвестиційної діяльності страховиків.
38.Задачі та методи економічного аналізу страхових операцій.
39.Система фінансових показників діяльності страхової компанії.
40.Методи визначення фінансової стійкості та платоспроможності страховика.
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