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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

за вибором 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 12 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

60   

6-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

20 год.  год. год. 

Практичні  

 10 год.  год. год. 

Семінарські  

- год.  год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

30 год.  год. год. 

Індивідуальні завдання:  

 год. 

Вид контролю:  

екз.- залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –50/50 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Страхова підприємницька 

діяльність»  є  надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів 

юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організація 

страхового ринку та страхових компаній, засвоєння загальних теоретико-

методологічних засад страхової справи і набування практичних навичок при 

розрахунках страхових показників, в актуарних розрахунках та при визначенні 

ефективності діяльності страхової компанії. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхова підприємницька 

діяльність»  є набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг та використанні 

набутих знань для зниження ризиків на практиці. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:    

- економічну сутність, роль, функції і сферу застосування страхування в 

сучасних умовах; 

- зміст страхових понять і термінів; 

- класифікацію страхування; 

- організацію страхової справи та формування страхового ринку; 

- умови окремих видів страхування; 

- зміст фінансово-економічної діяльності страхових організацій; 

- фінансову стратегію і планування у страхуванні; 

- основи перестрахування 

вміти:    

- визначати збиток і страхове відшкодування; 

- розраховувати страхові тарифи; 

- аналізувати та оцінювати діяльність страхових компаній; 

- використовувати набуті знання на практиці. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Страхування в умовах ринкової економіки 

 

Тема 1.1. Зміст страхування як економічної категорії 

    Страхування як економічна категорія. Історичні передумови виникнення 

страхування як економічної категорії. Необхідність та зміст страхування . Суб’єкти 

та об’єкти страхування. Функції страхування. Класифікація страхування. Поділ 

страхування на галузі та підгалузі. Види страхування. 

Правове оформлення відносин страхових партнерів. 

Принципи страхування. Правове забезпечення страхування. Порядок укладання і дії 

страхового договору. 

        Законодавче регулювання страхової діяльності. Закон про страхування. 

Державний нагляд за страховою діяльністю. Обов’язки та взаємовідносини 

страховика та держави. Ліцензування страхової діяльності. Основні ланки системи 

державного регулювання страхування. Реєстрація страхових організацій. Комітет у 

справах нагляду за страховою діяльністю, його функції. 

 

Змістовий модуль 2. Форми та системи страхування 

 

Тема 2.1. Форми та системи страхування 

    Обов’язкова форма страхування. Добровільна форма страхування. Поняття 

пропорційного та непропорційного страхування. Системи страхування: 

Повне та часткове страхування. Методи страхування. Франшиза, її види та порядок 

використання. 

Тема 2.2.Ризики та їх роль у страхуванні 

   Ризик як передумова виникнення страхових відносин. Імовірність ризику. 

Класифікація ризиків. Види ризиків. Ризикові обставини. Непрямий та прямий 

збиток. Ризик-менеджмент. 

 

Змістовий модуль 3. Страховий ринок. 

 

Тема 3. 1. Зміст та структура страхового ринку   

  Поняття страхового ринку, його функції. Внутрішня система страхового ринку. 

Зовнішнє середовище страхового ринку. 

   Види основних  страхових послуг на ринку України. Страховий захист.  

Демонополізація  та розвиток страхового ринку України.  

 

Змістовий модуль 4. Актуарні розрахунки.  

 

Тема 4.1. Поняття, суть та значення актуарних розрахунків 

   Тарифна ставка: структура та методи розрахунку(нетто-ставка, брутто-ставка). 

Визначення страхових тарифів та страхових платежів. Тарифна політика страховика. 

Суть та види страхових премій. Види страхових премій та їх показники. 

Диференціація тарифних ставок.  
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Тема 4.2. Математичні основи обчислення тарифних ставок 

   Поняття випадкової величини, її числові характеристики. Принципи обчислення 

тарифних ставок. Поняття страхового ануїтету. Статистика страхування.  

 

Змістовий модуль 5. Перестрахування і співстрахування 

 

Тема 5.1. Виникнення та види перестрахування та співстрахування 

   Сутність та роль перестрахування. Методи перестрахування. Форми проведення 

перестрахувальних операцій. Пропорційні та непропорційні перестрахувальні 

операції. Співстрахування та механізм його дії. 

   Договори перестрахування. Державне регулювання перестрахування. 

 

Змістовий модуль 6. Майнове страхування 

 

Тема 6.1.Зміст структура та види майнового страхування  

Страхування  врожаю сільськогосподарських культур. Страхування майна 

юридичних осіб. Страхування майна фізичних осіб(домашнього майна громадян). 

Страхування транспортних засобів і вантажів. 

Тема 6.2. Страхування кредитних та фінансових ризиків 

  Економічний зміст страхування кредитних ризиків. Організаційні форми 

страхування кредитів. Страхування депозитів.  Страхування від втрат прибутку. 

Тема 6.3. Підприємницька діяльність та її страховий захист 

   Ризик у підприємництві та його страховий захист. Страхування виробничих 

ризиків. Страхування комерційних операцій. Біржові і валютні ризики, їх 

страхування. 

 

Змістовий модуль 7. Соціальне та особисте страхування  

 

Тема 7.1. Необхідність , зміст та значення та організація соціального 

страхування в Україні 

   Необхідність соціального страхування. Організація соціального страхування. 

Порядок надходження та використання засобів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Тема 7.2. Особисте страхування та його зв'язок із соціальним страхуванням 

   Поняття особистого страхування. Страхування життя. Страхування від нещасних 

випадків. Страхування додаткової пенсії. Медичне страхування. 

 

Змістовий модуль 8. Страхування відповідальності 

 

Тема 8.1. Страхування цивільної та професійної відповідальності 

   Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності. Страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Страхування 

професійної відповідальності. Особливості страхування професійної 

відповідальності юридичних осіб. Страхування відповідальності виробника за якість 

продукції. Страхування відповідальності роботодавця. Страхування 
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відповідальності перевізника вантажів. Взаємовідносини сторін у страхування 

відповідальності. 

Тема 8.2. Екологічне страхування 

   Необхідність запровадження екологічного страхування. Суб’єкти екологічного 

страхування та їх функції. 

 

    

Змістовий модуль 9. Економічна ефективність страхової діяльності. 

 

Тема 9.1. Фінансово-економічна діяльність страховика 

Доходи та витрати страховика. Фінансові результати діяльності страхової компанії. 

Ефективність діяльності страховика. Фінансова стійкість та рентабельність 

страховика. 

 

Змістовий модуль 10. Інвестиційна діяльність страховика та менеджмент його 

фінансових результатів   

Тема 10.1. Фонди та резерви страховика 

   Поняття фондів та резервів, їх економічний зміст. Фонди страховика, їх види та 

порядок формування. Страхові резерви, їх види та порядок формування. Порядок 

розміщення(інвестування) страхових резервів. 

Тема 10.2. Оцінка та менеджмент фінансових результатів діяльності 

страховика 

   Економічний аналіз страхових операцій:показники ділової активності, 

платоспроможність страхової організації, поняття ліквідності, показники 

доходності. Менеджмент страхових операцій, його напрямки. 

Тема 10.3. Маркетинг у страховій компанії 

   Поняття та значення маркетингу у страховій компанії. Маркетингова політика 

страховика. Реклама страхових послуг. Страхові посередники.   Стратегія страхової 

компанії. Учасники страхового процесу. Психологія при продажу страхового 

продукту(послуги). 

 

Змістовий модуль 11. Звітність страхової організації. Рейтингова оцінка 

страховика  

Тема 11.1. Регулювання бухгалтерського обліку та звітності страхової компанії 

   Бухгалтерський облік в страхових організаціях. Складові бухгалтерської звітності. 

   Проблеми рейтингової оцінки. Необхідність визначення переваг страхової 

компанії. Процес отримання рейтингової оцінки, її основні показники. 

 

Змістовий модуль 12. Зарубіжна практика страхування 

Тема 12.1. Страховий ринок у закордонних країнах  

Страховий нагляд у країнах Європейського Союзу. Страховий ринок в країнах 

Заходу.  Правові основи, головна мета та особливості страхування у різних країнах 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Страхування в умовах ринкової економіки 

Тема 1.1. Зміст страхування як економічної 

категорії 

2 2      

Змістовий модуль 2. Форми та системи страхування 

Тема 2.1. Форми та системи страхування 2 2      

Тема 2.2.Ризики та їх роль у страхуванні 2 2      

Практична робота №1 

Тема: Форми та системи страхування. 

Ризики та їх роль у страхуванні 

2  2     

Змістовий модуль 3. Страховий ринок 

Тема 3. 1. Зміст та структура страхового 

ринку 

  Поняття страхового ринку, його функції. 

Внутрішня система страхового ринку. 

Зовнішнє середовище страхового ринку. 

   Види основних  страхових послуг на ринку 

України. Страховий захист.  Демонополізація  

та розвиток страхового ринку України.  

 

 

2 

 

 

2 

     

 

2 

 

 

2 

 

Змістовий модуль 4. Актуарні розрахунки. 

Тема 4.1. Поняття, суть та значення 

актуарних розрахунків 

2 2 

 

     

Тема 4.2. Математичні основи обчислення 

тарифних ставок 

2 

 

    2 

 

 

Практична робота №2 

Тема:  Актуарні розрахунки 

2  2     

Змістовий модуль 5. Перестрахування і співстрахування 

Тема 5.1. Виникнення та види 

перестрахування та співстрахування 

2 2      

Практична робота №3 

Тема:  Перестрахування і співстрахування 

2  2     

Змістовий модуль 6. Майнове страхування 

Тема 6.1.Зміст структура та види майнового 

страхування  

2 

 

2 

 

     

Тема 6.2. Страхування кредитних та 

фінансових ризиків 

2     2  

Тема 6.3. Підприємницька діяльність та її 2     2  
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страховий захист 

Змістовий модуль 7. Соціальне та особисте страхування 

Тема 7.1. Необхідність , зміст та значення та 

організація соціального страхування в 

Україні 

2 2      

Тема 7.2. Особисте страхування та його 

зв'язок із соціальним страхуванням 

2     2  

Змістовий модуль 8. Страхування відповідальності 

Тема 8.1. Страхування цивільної та 

професійної відповідальності 

      Необхідність, зміст та структура 

страхування відповідальності. Страхування 

цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів. Страхування 

професійної відповідальності. Особливості 

страхування професійної відповідальності 

юридичних осіб. Страхування 

відповідальності виробника за якість 

продукції. Страхування відповідальності 

роботодавця. Страхування відповідальності 

перевізника вантажів. Взаємовідносини 

сторін у страхування відповідальності. 

 

 

2 

 

2 

     

 

2 

 

2 

 

Тема 8.2. Екологічне страхування 2     2  

Практична робота №4 

Тема:  Майнове, особисте страхування та 

страхування відповідальності 

2  2     

Змістовий модуль 9. Економічна ефективність страхової діяльності 

Тема 9.1. Фінансово-економічна діяльність 

страховика 

2 

 

2 

 

     

Змістовий модуль 10. Інвестиційна діяльність страховика та менеджмент 

його фінансових результатів 

Тема 10.1. Фонди та резерви страховика 2 2      

Тема 10.2. Оцінка та менеджмент фінансових 

результатів діяльності страховика 

2 

 

    2  

Тема 10.3. Маркетинг у страховій компанії 

   Поняття та значення маркетингу у 

страховій компанії. Маркетингова політика 

страховика. Реклама страхових послуг. 

Страхові посередники.   Стратегія страхової 

компанії. Учасники страхового процесу. 

Психологія при продажу страхового 

продукту(послуги). 

 

2 

 

 

2 

     

2 

 

 

2 

 

Змістовий модуль 11. Звітність страхової організації. Рейтингова оцінка 

страховика 
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Тема 11.1. Регулювання бухгалтерського 

обліку та звітності страхової компанії 

   Бухгалтерський облік в страхових 

організаціях. Складові бухгалтерської 

звітності. 

   Проблеми рейтингової оцінки. 

Необхідність визначення переваг страхової 

компанії. Процес отримання рейтингової 

оцінки, її основні показники. 

2 

 

2 

    2 

 

2 

 

Практична робота №5 

Тема:  Ефективність діяльності страховика  

2  2     

Змістовий модуль 12. Зарубіжна практика страхування 

Тема 12.1. Страховий ринок у закордонних 

країнах  

2 

 

    2 

 

 

 Підсумкове семінарське заняття 2    2   

УСЬОГО годин 60 18 10  2 30  
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

3 Тема семінара 3 Підсумкове семінарське заняття  2 

 Всього 2 

 

                                                                                                     

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1  Форми та системи 

страхування. Ризики та їх роль у страхуванні  

2 

2 Тема практичної роботи 2  Актуарні розрахунки  2 

3 Тема практичної роботи 3  Перестрахування і 

співстрахування  

2 

 

4 Тема практичної роботи 4  Майнове, особисте 

страхування та страхування відповідальності  

2 

 

5 Тема практичної роботи 5 Ефективність діяльності 

страховика  

2 

 Всього 10 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1,2 Тема 3. 1. Зміст та структура страхового ринку 2 

2 

3 Тема 4.2. Математичні основи обчислення тарифних 

ставок 

2 

 

4 Тема 6.2. Страхування кредитних та фінансових ризиків 2 

5 Тема 6.3. Підприємницька діяльність та її страховий 

захист 

2 

6 Тема 7.2. Особисте страхування та його зв'язок із 

соціальним страхуванням 

2 
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7,8 Тема 8.1. Страхування цивільної та професійної 

відповідальності 

2 

2 

9 Тема 8.2. Екологічне страхування 2 

10 Тема 10.2. Оцінка та менеджмент фінансових результатів 

діяльності страховика 

2 

11,12 Тема 10.3. Маркетинг у страховій компанії 2 

2 

13,14 Тема 11.1. Регулювання бухгалтерського обліку та 

звітності страхової компанії 

2 

2 

15 Тема 12.1. Страховий ринок у закордонних країнах  2 

 

 Всього 30 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового модуля(декількох модулів) проводиться 

семінарське заняття, метою якого є комплексна перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне розуміння певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни:  

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 
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Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 



14 

 

  

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських робіт. 

 

14. Рекомендована література 

Нормативно – правова: 

1. Конституція України. — К.: Просвіта, 1996. 

2. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. зі змінами та 

доповненнями //Відомості Верховної Ради України. 

3. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про страхування» // 

Голос України. — 1997. — 14 листопада. 

4. Цивільний кодекс України. 

5. Законодавство України про страхування. // Бюлетень законодавства і 

юридичної практики України. — К.: Юрінком, 1997. 

6. Положення «Про Комітет у справах нагляду за страховою 

діяльністю». Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 166 

від 14.03.1994р. 

7. Положення про порядок і умови страхування майна державних підприємств і 

організацій. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 195 від 

20.03.1995р. 

8. Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 469 від 

26.06.1995р. 

9. Про обов’язкове особисте страхування на повітряному, 

залізничному, морському, внутрішньому водному і автомобільному 

транспорті. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 155 від 

02.03.1993р. 

10. Порядок і умови обов’язкового державного особистого страхування 

посадових осіб державних податкових інспекцій. Затв. Постановою Кабінету 

Міністрів України № 349 від 3 червня 1994 р. 

11. Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1175 від 28.09.1996р. 

12. Порядок і умови обов’язкового державного особистого страхування 

службових осіб державних податкових інспекцій. Затв. Постановою Кабінету 

Міністрів України № 349 від 3.06.1994р. 

 

Базова 

1. C.C. Осадець «Страхування»: підручник,К.,2002. 

2. М.А.Александрова «Страхування»,К.,2002. 
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3. В.Й.Плиса «Страхування»,К.,2006. 

4. О.Д.Вовчак «Страхування»,К.,2008. 

 

 

Допоміжна 

1. О.Л.Кашенко «Соціально-економічні основи страхування»: навчальний 

посібник,Суми,1999. 

2. В.Д.Базилевич «Страхова справа»,К.,2002. 

3. О.Заруба «Страхова справа»,К.,1998. 

4. А.О.Таркуцяк «Страхування», К.,2000. 

5. Н.Внукова «Практикум із страхування»,К.,1998. 

6. С.К. Реверчук «Історія страхування»,К.,2005. 

7. А.О.Таркуцяк «Страхування: питання і відповіді»,К.,2005. 

8. Л.Л.Кінащук «Страхування(теорія та практика)»,К.,2004. 

9. А.О.Таркуцяк «Страхові послуги»,К.,2004. 
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