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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Страхування (у галузі 

виробництва споживчих товарів)» складена відповідно до освітнього рівня 

бакалавр 073 «Менеджмент». 

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: формування уяви про місце 

страхування у загальнонаціональній галузі «Фінанси, кредит, страхування»; 

розкриття змісту впливу страхових ризиків, які виникають між людьми, 

людьми та навколишнім середовищем у різних сферах їх соціально-економічної 

діяльності; визначити об’єкти страхування та методи розрахунку величини 

впливу страхових ризиків на такі об’єкти. 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Політекономія», «Економічна теорія», 

«Економічні ризики», «Стратегічне управління підприємством», «Фінансовий 

менеджмент». 

 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Економічний зміст страхування у галузі виробництва споживчих товарів; 

2. Страховий ринок та послуги на ньому; 

3. Фінансові результати страховика. 



1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення основ 

страхових ризиків, страхової діяльності, страхових функцій і принципів, що є 

не від’ємною частиною сучасного економічного життя суспільства. В 

навчальній дисципліні висвітлюються способи і методи вирішення економічних 

проблем і колізій, що виникають в процесі виникнення страхових ризиків. 

Значну увагу приділено теоретичним аспектам існування страхових фондів, 

розрахунку страхового ризику, страховому ринку та фінансовим результатам 

діяльності страховика. Визначається місце страхування у галузі виробництва 

споживчих товарів та його місце у загальнонаціональній галузі «Фінанси, 

кредит, страхування». 

Головною метою курсу є надати студентам базові теоретичні знання з 

страхування у галузі виробництва споживчих товарів . Розкрити зміст 

страхування за допомогою способів та методів, які використовують для 

вивчення цього предмету. 

 

1.2. Основними завданнями курсу є:  

• формування знань студентів щодо страхування; 

• засвоєння теоретичних питань страхування; 

• оволодіння студентами знань необхідних для розуміння економічного 

значення страхування у національній економіці; 

• формування уяви про місце страхування у галузі виробництва 

споживчих товарів і його місце у загальнонаціональній галузі 

«Фінанси, кредит, страхування»; 

• розуміння місця України на глобальному страховому ринку; 

• оволодіння студентами методики, щодо визначення величини 

страхового ризику; 

• формування навичок у студентів, щодо визначення благонадійності 

страховика (страхової компанії) на ринку споживчих товарів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати 

• економічну природу страхування, його функції та принципи і зв`язок 

страхування з наукою про ризики (ризикологією); 

• класифікацію та основні види страхування; 

• місце страхування у галузі виробництва споживчих товарів; 

• структуру страхового ринку, організацію та регулювання діяльності 

страхових компаній; 

• загальний порядок здійснення страхування, співстрахування та 

перестрахування; 

• економіку і фінанси страховика; 

• страхову термінологію. 

 



вміти 

• вільно володіти теоретичним матеріалом з страхування; 

• орієнтуватися у страховому законодавстві України та країн світу; 

• аналізувати та оцінювати ризики; 

• укладати основні види договорів страхування, співстрахування та 

перестрахування та визначати страхові платежі (внески) згідно них; 

• визначати збитки за основними видами договорів страхування і 

оформляти найбільш поширені різновиди документів для виплати 

страхового відшкодування і страхових сум; 

• оцінювати фінансові показники діяльності страхових компаній та їх 

платоспроможність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредита ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 Економічний зміст страхування у галузі виробництва 

споживчих товарів 

 

Необхідність страхового захисту. Страхові фонди. Самострахування. 

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Функції 

страхування. Сфери застосування страхування. Принципи страхування: 

страховий інтерес, франшиза, суброгація. 

Місце страхування у галузі виробництва споживчих товарів. Значення, 

необхідність та умови існування страхування у загальнонаціональній галузі 

«Фінанси, кредит, страхування». 

Поняття страхової класифікації, її практичне значення. Класифікація за 

об'єктами страхування. Форми страхування: майнове, страхування 

відповідальності, особисте страхування. Види страхування. Класифікація за 

родами небезпеки: страхування ризиків від вогню, промислових, 

сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та ін. ризиків. 

Класифікація за формами проведення страхування (обов'язкове і добровільне 

страхування). 

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. 

Суб'єктивні та об'єктивні ризики. Матеріальні і нематеріальні ризики. 

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка ризиків у 

страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні. Оцінка ризику і 

визначення доцільності його страхування. Актуарні розрахунки. 

 

Змістовний модуль 2 Страховий ринок та послуги на ньому 

 

Поняття страхового ринку. Страхові послуги як об'єкти взаємин 

страховиків і страхувальників. Роль посередників (прямі і не прямі посередники 

страхових відносин). 

Порядок створення, функціонування і ліквідації страхових компаній. 

Суспільства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. Ресурси 

страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. 

Особисте страхування. Договір особистого страхування. Об'єкти 

особистого страхування. Обов'язкове і добровільне особисте страхування. 

Класифікація особистого страхування. 

Склад майна. Класифікація майна. Майно промислових підприємств. 

Майно сільськогосподарських підприємств. Події страхування. Особисте 

майно. Домашнє майно. Оцінка майна. 

Страхування відповідальності. Поняття страхування відповідальності. 

Страхування громадянської відповідальності власників автотранспортних 

засобів. Зелена карта. Страхування громадянської відповідальності перевізника. 

Страхування громадянської відповідальності підприємств – джерел підвищеної 

небезпеки. Страхування професійної відповідальності. 

Перестрахування. Сутність і необхідність перестрахування. Закон 

великих чисел. Цедент. Принципи визначення лімітів власного втримання. 

 



Змістовний модуль 3 Фінансові результати страховика 

 

Фінанси страхових компаній. Основні кошти. Оборотні кошти. Прибуток 

страховика. Інвестиції. Доходи і їх структура. Витрати і їх структура. Прибуток 

страховика. 

Показники фінансової діяльності страховика. Коефіцієнти. 



3. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Закон України «Про страхування». 

2. Закон України «Про господарські товариства». 

3. Закон України «Про селянське (фермерське) господарство». 

4. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство». 

5. Закон України «Про транспорт». 

6. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». 

7. Закон України «Про приєднання України до Віденської Конвенції про 

цивільну відповідальність за ядерну шкоду». 

8. Законодавство України з питань страхової діяльності: Збірник законодавчих 

та нормативних актів / Упорядник М.І. Камлик. - Київ: Атіка, 2004. - 464 с. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Моторне 

(транспортне) страхове бюро». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

порядок провадження діяльності страховими посередниками». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про порядок 

здійснення операцій з перестрахування». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

організацію діяльності аварійних комісарів». 

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок утворення та 

державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового 

бюро». 

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення 

обов'язкового авіаційного страхування». 

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення мережі закладів з 

організації надання медичної допомоги «Асістанс-Україна». 

17. Цивільний кодекс України. - К.: Вид-во політ, літ. України, 1995. 

18. Повітряний кодекс України // ВВР. - 1993. - № 25. 

19. Страхові послуги: навчальний посібник / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. - 

Львів: Магнолія 2006, 2009. - 248 с. 

20. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник/За загальною 

редакцією д.е.н., проф. Н.М. Внукової. — 2-ге видання, перероблене та 

доповнене. — Харків: Бурун Книга, 2009. — 656 с. 

21. Страхування: навчальний посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К.: Кондор, 

2010. - 520 с. 

22. Страхування в запитаннях та відповідях: навч. посібник / Н. О. Долгошея. - 

К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318 с. 

23. Соціальне страхування: навчальний посібник / В. О. Безугла, Д. М. 

Загірняк, Л. П. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с. 

24. Страхування: навч. посібник / І.В. Фисун, Г. М. Ярова. - К.: Центр учбової 

літератури, 2011. - 232 с. 
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25. Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. - К.: Знання, 2011. – 391 с. 

26. Страхування: практикум: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 

2011. - 607 с. 

27. Страховий менеджмент: навч. посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. - 

Львів : Магнолія-2006, 2011. - 301 с. 

28. Страхові послуги: підручник / Т.А. Говорушко. - К.: Центр учбової 

літератури, 2011. - 376 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Автострахование: теория, практика и зарубежный опыт: Спец. прил. к журн. 

«Финансы». - М.: Финансы, 1995. 

2. Александрова Т. Г., Мещерякова О. В. Коммерческое страхование 

(справочник). - М.: Ин-т новой экономики, 1996. 

3. Государственное Страхование в СССР: Учеб. / Под ред. Л. И. Рейтмана. - М.: 

Финансы и статистика, 1989. 

4. Мартынов В. Грузы и контракты // Посредники - 1996. - № 16. 

5. Ротова Т.А., Руденко Л.С.. Страхування. Навчальний посібник. К.: КНТЕУ, 

2001, 400с. 

6. Рудницкий В. В. Экономика и организация страхового дела. - СПб.: Б.и., 

1993. 

7. Справочник по страхованию в промышленности / Под ред. Н. А. 

Никологородского. - М.: ЮНИТИ, Страховой полис, 1994. 

8. Страхування: Підручник / Керівник автор, колективу і наук, ред. С. С. 

Осадець. - К.: КНЕУ, 1998. 

9. Страхование. Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. - М.: БЭК, 2003 - 875 с. 

10. Страховое дело в Украине: состояние, тенденции, перспективы. Киев. 

Международная агенція «BeeZone», 2005. – 416 с. 

 

Електроні ресурси 

 

1.  Електронний портал Верховної Ради України. – [Режим доступу – 

rada.gov.ua]; 

2. Ліга страхових організацій України. – [Режим доступу – uainsur.com]; 

3. Моторно-транспортне бюро України. – [Режим доступу – mtsbu.ua]; 

4. Урядовий портал України . – [Режим доступу – kmu.gov.ua]. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль дозволяє з’ясувати рівень засвоєння студентами 

навчального матеріалу після завершення вивчення навчальної дисципліни. 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є складання заліку. 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до 

певного проблемного питання навчальної дисципліни. 

Залік проводиться за розкладом, який доводиться до студентів. На залік 

виносяться основні та комплексні питання дисципліни, що потребують творчої 

відповіді та уміння синтезувати отриманні знання і застосовувати їх при 

вирішенні практичних завдань. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни 

складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за 

виконання залікових завдань і не може перевищувати 100 балів. 

В заліково-екзаменаційній відомості виставляються результати поточного 

контролю, заліку і загальна підсумкова оцінка за 100-бальною системою та 

зараховано або не зараховано. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну для фіксації в 

нормативних документах університету здійснюється в такому порядку: 

За національною оцінкою За 100-бальною шкалою 

5 (відмінно) 90-100 

4 (добре) 75-89 

3 (задовільно) 60-74 

2 (незадовільно) з 

можливістю повторного 

складання 

26-59 

2 (незадовільно) з 

обов'язковим повторним 

курсом 

1-25 

У разі, коли за результати складання заліку студент має 0 балів, у 

відомості проставляється результати лише поточного контролю. Результати 

заліку та загальна підсумкова оцінка доводяться до студентів лектором потоку. 

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового 

контролю від 0 до 59 балів, після належної підготовки мають право, з дозволу 

декана, повторно складати залік. Студенти, які набрали за результатами 

поточного і підсумкового контролю від 0 до 59 балів, зобов’язані пройти 

повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням заліку. 

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів заліку 

розглядаються і вирішуються комісією створеною при факультеті. 



5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни 

«Страхування (у галузі виробництва споживчих товарів)» забезпечується 

різноманітними індивідуальними засобами діагностики: 

1. теоретичні: 

• теоретичні питання; 

• робота з законодавчою базою України; 

• розробка конспект-схем з предмету. 

2. практичні: 

• практичні завдання; 

• розв’язання практичних ситуацій. 

3. творчі: 

• самостійна робота; 

• реферат; 

• доповідь; 

• есе; 

При проведенні усіх видів контролю (на кожному занятті; на підсумкових 

заняттях зі змістових модулів; на підсумкових заняттях з модулів) 

застосовуються об’єктивні методи оцінки рівня володіння практичними 

навичками та теоретичними знаннями. 

Питання для діагностики успішності зберігаються на кафедрі облік і 

аудит. 


