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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань, код та
назва напряму підготовки,
Характеристика навчальної
спеціальності, освітньокваліфікаційний
дисципліни
рівень
07
Управління та
Навчальний курс
3
адміністрування;

Найменування показників

Кількість кредитів ЕСТS – 3,0
Загальна кількість годин - 90
Кількість тем
- 7

(шифр галузі)

(номер)

(назва галузі знань)

072 Фінанси, банківська справа та Семестр
страхування;
Види контролю:
(код напряму

6
(номер)

(назва напряму підготовки
або спеціальності)

екзамен

бакалавр___

(екзамен, залік)

( назва сво)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Денна форма навчання
Лекції

Заочна форма навчання

- __22___

Лекції

- ___6__

Семінарські заняття

- ___4__

Практичні заняття

- __-__

(години)

Семінарські заняття

- __22__

Практичні заняття

- __-__

(години)

(години)

(години)

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Самостійна робота

- __46_

(години)

Самостійна робота

- __80__

(години)

Індивідуальні завдання:
Курсова робота

(години)

Індивідуальні завдання:
- _-_

Курсова робота

(кількість, № семестру)

Реферати

- __1_______6___
(кількість, № семестру)

- __-__
(кількість, № семестру)

Реферати

- __1______6___
(кількість, № семестру)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. 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.
Завдання. Завданням 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.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Страхування» тісно
пов’язана з іншими економічними дисциплінами: «Макроекономіка»,
«Мікроекономіка», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Інвестування»,
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«Фінасовий ринок» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання та
поглибити професійну підготовку фахівців фінансово-економічного профілю.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни студент повинен:
знати:
економічну сутність, задачі та функції страхування;
основні поняття та термінологію страхування;
класифікації страхування;
основи державного регулювання страхування;
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.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність та класифікація страхування
Сутність страхування як економічної категорії. Суб'єкти та об'єкти
страхування. Характеристика основних суб'єктів страхових відносин:
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страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач. Об'єкти страхування:
життя та здоров'я, майно, відповідальність.
Функції та принципи страхування. Характеристика функцій страхування:
ризикової, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів,
превентивної, контрольної та інвестиційної. Принципи страхування:
конкурентність, страховий ризик, майновий інтерес, максимальна сумлінність
сторін, відшкодування в межах реально завданих збитків, франшиза, причиннонаслідковий
зв'язок,
суброгація,
контрибуція,
співстрахування
і
перестрахування, диверсифікація.
Системи страхування: системи першого ризику, пропорційної
відповідальності, граничного забезпечення та за відновною вартістю.
Класифікація страхування. Історичні ознаки: час виникнення окремих
видів та етапи розвитку 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. Загальна структура та
інфраструктура страхового ринку України. Об'єкти та суб'єкти страхового
ринку. 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. Характеристика організаційних форм у яких може бути
створена страхова компанія. Особливості створення та діяльності кептивних
страхових компаній. Характеристика окремих структурних підрозділів
страхової компанії: філія, відділення, представництво, агентство.
Перестрахування та співстрахування. Перестрахування як самостійна
галузь страхування. Схема перестрахування. Характеристика суб'єктів
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. Особливості співстрахування при страхуванні великих ризиків.
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Державний нагляд за страховою діяльністю. Цілі та напрями держаного
регулювання страхування. Система законодавчого регулювання страхування.
Принципи взаємовідносин страховика й держави. Характеристика діяльності
Уповноважених органу з нагляду за страховою діяльністю. Порядок ліцензування
страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування
Страхування
життя.
Характеристика
страхування
життя
як
накопичувального виду страхування. Характеристика страхових випадків при
страхуванні 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 страхових випадків та подій що не визнають
страховим випадком. Принципи виплати страхового відшкодування залежно від
ступеня втрати здоров'я. Характеристика окремих видів страхування від нещасних
випадків. Сутність медичного страхування. Характеристика типових програм
добровільного медичного страхування. Умови медичного страхування осіб, що
виїжджають за кордон.
Тема 4. Майнове страхування
Страхування майна юридичних осіб. Основний, додатковий та
спеціальний договір майнового страхування. Права та обов'язки страховика та
страхувальника. Основні напрями страхування майна юридичних осіб:
страхування підприємницьких, технічних, кредитних і фінансових ризиків,
транспортне та сільськогосподарське страхування.
Страхування майна громадян. Особливості страхування майна громадян.
Особисте майно, що може та не може бути застраховано. 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.
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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. Характеристика сутності актуарних розрахунків як процесу
встановлення страхового тарифу. Поняття про "страхову статистику". Основні
абсолютні та відносні показники страхової статистики та їх економічний зміст.
Поняття про брутто-ставку та її складові: нетто-ставку та навантаження.
Особливості розрахунки тарифів з ризикових видів страхування та
страхування життя. Характеристика методик розрахунку тарифів із ризикових
видів страхування. Призначення таблиць смертності для розрахунку ймовірності
дожиття та смерті. Методика розрахунку тарифів зі страхування життя.
Види страхових внесків (премій, платежів). Економічна сутність
страхового внеску. Класифікація страхових внесків. Характеристика видів
страхових внесків за призначенням: ризикова премія, накопичуваний внесок,
нетто-премія, достатній внесок, брутто-премія.
Тема 7. Фінанси та фінансова надійність страховиків
Особливості фінансової діяльності страховика: доходи, витрати та
фінансові результати.
Відмінності організації фінансової діяльності страхових компаній від інших
суб'єктів господарювання. Характеристика видів доходів страховика.
Характеристика витрат страховика. Характеристика фінансових результатів.
Порядок визначення зароблених премій.
Поняття про фінансову надійність та умови забезпечення
платоспроможності страховика. Ознаки фінансової надійності страховика.
Чинники, що забезпечують фінансову надійність. Зовнішні та внутрішні
зобов'язання страховика та їх вплив на його фінансову надійність. Статутний
фонд страховика та вимоги до його мінімального обсягу. Гарантійний фонд
страховика. Порядок розрахунку фактичного та нормативного запасів
платоспроможності.
Страхові резерви та порядок їх формування. Види страхових резервів.
Технічні резерви (резерв незароблених премій та резерв збитків). Резерви із
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страхування життя (математичні резерви та резерв належних виплат страхових
сум). Порядок розрахунку резерв незароблених премій за методом "плаваючих
кварталів".
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Вид контролю

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Література

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1.1 Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 6
Тема 1. Сутність та класифікація
страхування

16

4

4

0

0

8

[1-7; 11; 19; 23;
26; 45; 46]

Тема 2. Страховий ринок та його
державне регулювання

16

4

4

0

0

8

[1-7; 11; 18; 19; К/р на 15
21; 26-34; 45-51]
хвил.

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

[1-7; 18-19, 40;
41; 44; 45-51]

Тема 6. Основи актуарних
розрахунків

16

4

4

0

0

8

[1-7; 12-17; 3536]

Тема 7. Фінанси та фінансова
надійність страховиків

18

4

4

0

0

10

[1-7; 8-9; 25; 34; К/р на 15
37; 42-43]
хвил.

90

22

22

0

0

46

екзамен

Всього за семестр № 6:

[1-7; 10-19, 22;
35; 38; 45-52]
[1-7; 10; 19; 24;
45-51]
К/р на 15
хвил.
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Література

Самостійна
робота

Практичні
заняття
Лабораторні
заняття

Семінарські
заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

4.1.1.2 Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Семестр № 6
Тема 1. Сутність та класифікація
страхування

14

1

1

12

[1-7; 11; 19; 23;
26; 45; 46]

Тема 2. Страховий ринок та його
державне регулювання

13,5

1

0,5

12

[1-7; 11; 18; 19;
21; 26-34; 45-51]

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

[1-7; 18-19, 40;
41; 44; 45-51]

Тема 6. Основи актуарних
розрахунків

12,5

1

0,5

11

[1-7; 12-17; 3536]

Тема 7. Фінанси та фінансова
надійність страховиків

13,5

1

0,5

12

[1-7; 8-9; 25; 34;
37; 42-43]

90

6

4

Тема 5. Страхування
відповідальності

Всього за семестр № 6:

0

0

[1-7; 10-19, 22;
35; 38; 45-52]
[1-7; 10; 19; 24;
45-51]

Реферат

екзамен

80

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Назва теми

Завдання для самостійного опрацювання

1

2
1. Виникнення та розвиток страхування в світі й Україні.
2. Страхування як необхідний елемент розвитку суспільних
відносин, інститут соціального захисту та невід'ємна складова
ринкової інфраструктури.
3. Ключові відмінності комерційного страхування від соціального
страхування.
4. Стан і перспективи розвитку перестрахування та співстрахування.
5. Особливості та порядок перестрахування ризиків у нерезидентів.
6. Самострахування: його переваги, вади та перспективи розвитку.

Тема 1. Сутність та
класифікація
страхування

Тема 2. Страховий
ринок та його
державне
регулювання

Рекомендована
література
3

[1-7; 11; 19; 23; 26; 45;
46]

1. Внутрішня система та зовнішнє оточення страхового ринку.
2. Перспективи участі іноземного капіталу на вітчизняному
страховому ринку.
3. Характеристика страхового ринку провідних країн світу.
4. Основні положення Програми розвитку фінансового сектору
України до 2020 р.
[1-7; 11; 18; 19; 21; 265. Органи управління страховою компанією та їхні функції.
34; 45-51]
6. Види добровільного та обов'язкового страхування страхування, що
можуть бути ліцензовані.
7. Характеристика функцій уповноваженого органу, що регулює
страхову діяльність.
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Тема 3. Особисте
страхування

1. Характеристика окремих видів особистого страхування, що
використовуються в вітчизняній страхової практики (більшу увагу
студенти мусять приділити вивченню особливостей саме тих видів
страхування, що найтісніше пов'язані з їхньою майбутньою
спеціальністю).
2. Специфічні, комбіновані та нетрадиційні види особистого
страхування, що відомі зі світової практики страхування.
3. Місце страхових компаній у реалізації реформи пенсійного
забезпечення в Україні.
4. Причини незапитаності та перспективи розвитку медичного
страхування в Україні.

[1-7; 10-19, 22; 35; 38;
45-52]

1. Характеристика окремих видів особистого страхування, що
використовуються в вітчизняній страхової практики (більшу увагу
студенти мусять приділити вивченню особливостей саме тих видів
страхування, що найтісніше пов'язані з їхньою майбутньою
Тема 4. Майнове
спеціальністю).
[1-7; 10; 19; 24; 45-51]
страхування
2. Специфічні, комбіновані та нетрадиційні види особистого
страхування, що відомі зі світової практики страхування.
3. Особливості страхування окремих видів майна.
4. Роль страхування підприємницьких ризиків в забезпеченні стійкої
діяльності підприємств.
1. Характеристика окремих видів особистого страхування, що
використовуються в вітчизняній страхової практики (більшу увагу
студенти мусять приділити вивченню особливостей саме тих видів
страхування, що найтісніше пов'язані з їхньою майбутньою
спеціальністю).
Тема 5. Страхування
[1-7; 18-19, 40; 41; 44;
2. Специфічні, комбіновані та нетрадиційні види особистого
відповідальності
45-51]
страхування, що відомі зі світової практики страхування.
3. Особливості страхування окремих видів відповідальності
юридичних осіб.
4. Роль страхування відповідальності в забезпеченні інтересів як
винної так і постраждалих сторін.
1. Класифікація ризиків економічної діяльності та особливості їх
Тема 6. Основи
оцінки.
актуарних
2. Особливості розрахунку тарифних ставок для певних категорій
[1-7; 12-17; 35-36]
розрахунків
населення, видів діяльності підприємств з високим рівнем ризику та
професіональної діяльності громадян
1. Рейтингові підходи до визначення надійності страхових компаній.
2. Альтернативні методи розрахунку резерву незароблених премій
(інші ніж описаний в Законі України "Про страхування").
Тема 7. Фінанси та
3. Порядок формування статутного фонду страховиків у різних
[1-7; 8-9; 25; 34; 37; 42фінансова надійність
країнах світу.
43]
страховиків
4. Особливості оподаткування страхових компаній.
5. Методичні підходи до вибору страхової компанії-партнера на
основі її фінансової надійності.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.

Історичні передумови виникнення страхування.
Сутність страхування, функції страхування.
Необхідність державного регулювання страхування.
Сутність та необхідність страхового захисту.
Переваги та недоліки співстрахування та перестрахування.
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6. Переваги та недоліки систем страхування.
7. Відмінності комерційного страхування від соціального страхування.
8. Аналіз страхового ринку України.
9. Професійні посередники страхового ринку та їх функції.
10. Характеристика об’єднань страховиків України.
11. Напрями державної політики в сфері страхування.
12. Оцінка стану та перспектив розвитку перестрахування та
співстрахування.
13. Особливості та порядок перестрахування ризиків у нерезидентів.
14. Основні аспекти вдосконалення нормативно-правової бази
регулювання страхової діяльності в Україні.
15. Перспективні напрямки удосконалення державного регулювання
страхової діяльності в Україні: переваги та недоліки створення мегарегулятора
ринків фінансових послуг в Україні.
16. Сутність та види договорів перестрахування.
17. Форми перестрахування.
18. Сутність та види особистого страхування.
19. Особливості і види медичного страхування.
20. Сутність та види майнового страхування.
21. Особливості страхування майна громадян.
22. Роль страхування підприємницьких ризиків у забезпеченні стійкої
діяльності підприємств.
23. Сутність та види страхування відповідальності?
24. Сутність та особливості страхування відповідальності виробника за
якість продукції.
25. Сутність та особливості страхування професійної відповідальності.
26. Сутність та особливості страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів.
27. . Умови застосування експертних оцінок та страхової статистики в
актуарних розрахунках.
28. Проаналізуйте рейтингові підходи до визначення надійності
страхових компаній.
29. Регуляторні вимоги до забезпечення платоспроможності страховиків
у різних країнах світу.
30. Особливості оподаткування страхових компаній в Україні порівняно
із оподаткуванням страховиків у різних країнах світу.
5.1.2. Теми наукових робіт з дисципліни
1. Обґрунтувати доцільність запровадження нової страхової послуги на
страховому ринку України.
2. Провести аналіз недобросовісної реклами страхової послуги на
прикладі страхової компанії.
3. Проаналізувати Комплексну програму розвитку фінансового сектору
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України до 2020 року. Визначити зміни на ринку страхових послуг передбачені
нею. Оцінити ступінь розвитку медичного страхування на регіональному рівні.
4. Проаналізувати динаміку статистичних показників національного
страхового ринку (за одним видом страхування на вибір) за період не менше
трьох років.
5. Проаналізувати динаміку статистичних показників національного
страхового ринку за період не менше трьох років.
6. Порівняйте альтернативні методи розрахунку резерву незароблених
премій (інші, ніж описані в Законі України "Про страхування")
6. Методи навчання
Основні методи навчання, що використовуються за темами дисципліни
«Страхування»:
6.1. Проведення лекцій із застосуванням методів діалогового навчання.
Проведення лекцій із застосуванням мультимедійного проектору шляхом
показу слайдів у Microsoft PowerPoint (презентація).
6.2. Семінарські заняття – при проведенні аудиторних занять з навчальної
дисципліни «Страхування» використовуються такі інтерактивні методи
навчання, як: метод кейсу, метод інциденту, рольові й ділові ігри.
Серед найважливіших засобів навчання особливо варто відзначити засоби
візуалізації (слайди, схеми, таблиці, рисунки тощо), які використовують у
поєднанні з активною діяльністю студентів. Індивідуальні завдання мають
переважно дослідницький характер.
Під час вивчення навчальної дисципліни «Страхування» акцентується
увага на теоретичних аспектах функціонування страхового ринку, а також на
практичних заходах щодо реалізації професійними суб’єктами страхових
відносин своїх функцій у відповідності з чинною законодавчо-правовою базою
України та світовим досвідом.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
(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.
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9. Розкрити поняття та терміни, пов’язані з процесом формування
страхового фонду.
10. Розкрити поняття та терміни, пов’язані з витратами коштів страхового
фонду.
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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8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок студентом з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість балів
(перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10
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Підсумковий контроль
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(студентів, слухачів), екзаменових книжках. Присутність студентів на
проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо студент не
з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамену), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамену), які
використовуються при розрахунку успішності студентів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамену).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Студент, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох
разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а
другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами
(факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку
успішності. Студентам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Студенти, які не
ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з
Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче
ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Вимоги до студентів щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів
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Оцінка Оцінка за
в балах національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання,
А
які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
B всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані,
якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до
максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
C жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
68 –74
D роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними помилками.
Задовільно
(“зараховано”)
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні
навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання
60 – 67
E навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено
числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму
критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього
35–59
FX виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості
Незадовільно
виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
(„не
робота, що потребує доробки
зараховано”)
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
1–34
F навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота
над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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10. 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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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)
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