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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу: здобути глибокі теоретичні знання з питань теорії створення та 
практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів 
юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового 
ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки. 

Завдання курсу: формування цілісної системи знань з питань теорії страхування, які 
охоплюють його економічну суть, функції, роль та сфери використання у сучасному 
суспільстві, класифікацію вид та форм страхування, класифікацію страхових ризиків та 
методів її оцінки, висвітлює умови кожного виду страхування, визначає методологію 
побудови страхових тарифів, проводить економічний аналіз і планування страхових 
операцій, розглядає теорію перестрахування та співстрахування, а також особливості 
страхування зовнішньоекономічних ризиків. 

Навчальна дисципліна формує такі міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що 
передують: менеджмент, аналіз ризиків господарської діяльності, інвестування; 
дисципліни, що забезпечуються: управлінський облік.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої 
програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Інтегральна компетентність (ІК). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в процесі 
професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 
характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):  
СК 10. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції 

управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки 
результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, 
підвищення відповідальності. 

СК 11. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології 
бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання 
ресурсів. 

Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 12.Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування. 



ПРН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, 
необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професії. 

ПРН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними 
методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві. 

 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 
Результати навчання Завдання 

Оціню
вання 

Модуль 1 «Теоретичні основи страхування» 
Тема1 
«Сутність, 
принципи та 
роль 
страхування» 

4/4 

Знати сутність категорії страхування, 
основні принципі та функції, її роль в 
системі економічних відносин. Вміти 
розрізняти форми та види страхування. 
Аналізувати доцільність використання 
конкретних систем страхування. 
Розуміти відмінність між умовною і 
безумовною франшизою. 
Застосовувати розрахунки форм 
страхування при вирішенні 
практичних завдань. 

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 
Розв’язок задач 

7 

Тема 2 
«Страхові 
ризики та їх 
оцінка» 

2/2 

Знати економічну суть страхових 
ризиків. Вміти розрізняти 
класифікацію та оцінку страхових 
ризиків у страхуванні. Застосовувати 
методи управління страховими 
ризиками 

Підготовка ессе. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 

7 

Тема 3 
«Страховий 
ринок» 

2/2 

Знати суть поняття страхового ринку 
та розрізняти його структуру. Розуміти 
ролі страхових посередників.  

Виконання 
самостійної 
роботи 
Розв’язок задач 

7 

Тема 4 
«Державне 
регулювання 
страхової 
діяльності» 

2/2 

Розуміти мету та значення державного 
регулювання страхової діяльності. 
Знати нормативно-законодавчі основи 
страхування. Аналізувати систему 
державного нагляду за страховою 
діяльністю в Україні. Знати процедуру 
ліцензування страхової діяльності та 
контролю за її проведенням.

Підготовка ессе. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 

7 

Тема 5 
«Договори 
страхування» 

2/2 

Розуміти зміст і основні вимоги до 
страхових договорів. Знати права та 
обов’язки суб’єктів страхового 
зобов’язання. Розбиратися в процедурі 
підготовки та укладання договору.  
Орієнтуватися у вирішенні спорів і 
припинення дії договору.

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 

7 

Модуль 2 «Економіко-організаційні засади здійснення страхової діяльності» 
Тема 6 
«Особисте 
страхування» 

2/2 Вивчити зміст та класифікацію 
особистого страхування. Знати 
особливості страхування життя, 
страхування пенсій, страхування від 
нещасних випадків та медичного 
страхування. Дослідити розвиток 
медичного страхування в Україні.

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 
Розв’язок задач 

7 

Тема 7 
«Майнове 
страхування» 

2/2 Провести загальну характеристику 
майнового страхування. Знати основні 
умови та порядок страхування майна 
юридичних осіб. Вивчити особливості 
страхування транспортних засобів і 

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 

7 



вантажів. Проаналізувати страхування 
майна сільськогосподарських 
підприємств. Знати суть страхування 
майна громадян.

роботи (в.т.ч. в 
moodle) 
Розв’язок задач 

Тема 8 
«Страхування 
відповідальнос
ті» 

2/2 Знати суть страхування 
відповідальності. Вивчити 
особливості страхування цивільної 
відповідальності власників 
транспортних засобів, страхування 
відповідальності перевізників. 

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 
Розв’язок задач 

7 

Тема 9 
«Перестрахува
ння і 
співстрахуван
ня» 

4/2 Знати про необхідність та сутність 
перестрахування. Розібратися в 
методах і формах проведення 
перестрахувальних операцій. 
Проаналізувати стан і перспективи 
розвитку перестрахування в Україні. 
Дослідити співстрахування та 
механізм його застосування.

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 
Розв’язок задач 

7 

Тема 10 
«Фінансово-
економічна 
діяльність 
страхових 
організацій» 

2/2 Дослідити особливості і принципи 
фінансово-економічної діяльності 
страховика. Вивчити склад та 
економічний зміст доходів та витрат 
страховика. Аналізувати фінансові 
результати страховика. Дослідити 
особливості оподаткування 
страховиків.

Підготовка усної 
доповіді. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
moodle) 
Розв’язок задач 

7 

Всього за семестр 70 
Залік    30 
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин. 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету)

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг студента, 
бали 

Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 відмінно
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно

 
 
 


