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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Страхові послуги» складена відповідно до
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальності ____072__«Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізації ________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 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; закономірностей, принципів та особливостей страхової діяльності в умовах
ринкової економіки; навчити студентів забезпечувати потреби юридичних осіб і громадян
у страхових послугах.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
визначати: сутність страхових послуг, організацію роботи страхових компаній,
умови надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування,
страхування відповідальності; визначати вигідність того чи іншого виду страхування;
розуміти необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки
суб’єктів господарювання та громадян; використовувати набуті знання в особистому
житті та виробничій діяльності; доцільно застосовувати можливості страхового вибору та
оцінювати страхові ризики; застосовувати оцінку ризиків для економії коштів та покриття
можливих втрат від непередбачених обставин.
1.3. Кількість кредитів 5 ЄКТС (денна)/ 3 ЄКТС (заочна) .
1.4. Загальна кількість годин 150 год. (денна)/ 90 год. (заочна) .
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
4-й
Семестр
7-й
7-й
Лекції
32- год.
8- год.
Практичні, семінарські заняття
32- год.
год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота, у тому числі
86- год.
82- год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6. Заплановані результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми
студенти повинні досягти таких результатів навчання:
Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні задачі і
проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів,
банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК10. Здатність працювати у команді.
ЗК12 Здатність працювати автономно.
ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань проприроду і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові предметні) компетентності
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні
економічні явища.
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних
фінансових систем та їх структури.
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому
числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для
вирішення фінансових задач.
СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного,
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні
рішення.
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати
свою професійну підготовку.
Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях
економічних систем.
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки,
особливості функціонування фінансових систем.

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних
фінансових систем та їх структури.
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та
податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств,
фінансових ринків, банківської системи та страхування.
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового
регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові
технології та програмні продукти.
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати
отриману інформацію.
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову
інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових
систем.
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері
діяльності.
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження
фінансових процесів.
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення
ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх
суб’єктів.
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у
дослідженнях та професійному спілкуванні.
ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного
демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі
розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати
різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні основи надання страхових послуг. Послуги з особистого
страхування
1. Страхові послуги та особливості їх реалізації
Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, що характеризують страхову
послугу. Економічна необхідність надання страхових послуг фізичним і юридичним
особам і розширення їх асортименту.
Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування
попиту на страхові послуги.
Системи продажу страхових послуг. Безпосередній продаж: перевагий недоліки.
Продаж через посередників: переваги і недоліки. Права й обов’язки страхових
посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників.
Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами і вимоги до
неї.
2. Порядок укладення та ведення страхової угоди
Правові відносини між суб'єктами страхування. Підстави для надання страхових
послуг. Особливості правового регулювання договорів страхування. Умови настання
страхових відносин. Права та обов'язки страхової компанії. Відповідальність страхової
компанії. Права та обов'язки страхувальника. Вирішення суперечок. Порядок
урегулювання страхових претензій.
3. Страхування життя та пенсій
Суть страхування життя. Оподаткування договорів страхування життя. Типи
програм страхування життя. Ризикове страхування життя. Страхування на дожиття і на
випадок смерті. Пенсійне страхування життя. Програми страхування життя з додатковими
ризиками. Показники діяльності із страхування життя.
4. Страхування від нещасних випадків
Суть страхування від нещасних випадків. Порядок укладання договору
страхування. Порядок і умови виплати страхових сум. Обов'язкове особисте страхування
працівників відомчої та сільської пожежної охорони. Обов'язкове особисте страхування
життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини. Обов'язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті.
5. Медичне страхування
Суть медичного страхування. Медична послуга - специфічний товар на страховому
ринку. Добровільне медичне страхування. Медичне страхування громадян, які виїздять за
кордон. Організація роботи страхової компанії. Послуги з міжнародного медичного
асістансу та їх застосування. Умови й особливості укладання договору страхування.
Розділ 2. Страхування майна і відповідальності
6. Страхування майна та відповідальності підприємств
Предмети, об'єкти, суб'єкти і види страхування. Страхові ризики. Страхова премія і
страхові тарифи. Виконання сторонами договору страхування і виплата страхового
відшкодування
7. Сільськогосподарське страхування
Суть сільськогосподарського страхування. Визначення збитку і виплата страхового
відшкодування. Страхування тварин, що належать сільськогосподарським виробникам

8. Страхування технічних ризиків
Суть технічного страхування. Обсяг зобов'язань страховика. Договір страхування
(укладання і виконання). Страхування промислових машин і устаткування від поломок.
Страхування електронного устаткування
9. Страхування кредитних і фінансових ризиків
Страхування ризиків, пов'язаних із предметом застави. Страхування кредитів.
Особливості страхування інвестиційних ризиків. Страхування виданих гарантій
(поручительств) і прийнятих гарантій. Страхування експортних і кредитних ризиків
10. Автотранспортне страхування
Ризики автотранспортного страхування. Оцінка і відшкодування збитку
автотранспортних ризиків. Предмети, об'єкти, суб'єкти і види страхування. Транспортне
страхування вантажів (страхування карго). Страхування відповідальності судновласників
11. Авіаційне та морське страхування
Страхування повітряних суден. Страхова вартість і страхова сума. Страхування
відповідальності авіаперевізника. Сутність морського страхування. Умови страхування
КАСКО суден. Страхування вантажів. Страхування відповідальності судовласника.
12. Страхування майна та відповідальності громадян
Суть страхування майна і відповідальності громадян. Добровільне страхування
домашнього майна громадян. Взаємні зобов'язання сторін і порядок виплати страхового
відшкодування. Страхування сільськогосподарських тварин, що належать громадянам.
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Міжнародна система автострахування «Зелена картка».

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усього

денна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

заочна форма
у тому числі
л
п лаб. інд.

усього
с.
р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Теоретичні основи надання страхових послуг. Послуги з особистого
страхування
Тема 1. Страхові
8
2 2
4 6,5
0,5
послуги та методи їх
реалізації
Тема 2. Порядок
8
2 2
4 6,5
0,5
укладання та ведення
страхової угоди
Тема 3. Страхування 8
2 2
4 7
1
життя та пенсій
Тема 4. Страхування 12
4 4
4 7
1
від нещасних
випадків
Тема 5. Медичне
12
4 4
4 7
1
страхування
Разом за розділом 1
48
14 14
20 34
4
Розділ 2. Страхування майна і відповідальності
Тема 6. Страхування 14
2 2
10 7,5
0,5
майна та
відповідальності
підприємств
Тема 7.
14
2 2
10 7,5
0,5
Сільськогосподарське
страхування
Тема 8. Страхування 14
2 2
10 7,5
0,5
технічних ризиків
Тема 9. Страхування 18
4 4
10 7,5
0,5
кредитних і
фінансових ризиків
Тема 10.
10
2 2
6 8,5
0,5
Автотранспортне
страхування
Тема 11. Авіаційне та 14
2 2
10 8,5
0,5
морське страхування
Тема 12. Страхування 18
4 4
10 9
1
майна та
відповідальності
громадян
Разом за розділом 2
102
18 18
66 56
4
32 32
86 90
8
Усього годин 150

с.
р.
13

6

6

6
6

6
30
7

7

7
7

8

8
8

52
82

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
з/п
1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

Назва теми

Кількість
Годин\денна форма

Тема 1. Страхові послуги та методи їх реалізації
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди
Тема 3. Страхування життя та пенсій
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
Тема 5. Медичне страхування
Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств
Тема 7. Сільськогосподарське страхування
Тема 8. Страхування технічних ризиків
Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків
Тема 10. Автотранспортне страхування
Тема 11. Авіаційне та морське страхування
Тема 12. Страхування майна та відповідальності громадян
Разом

2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
4
32

5. Завдання для самостійної робота
Кількість
Кількість
Види, зміст самостійної роботи
Аналіз сучасного стану ринку страхових
послуг України.
Визначення умов врегулювання страхового
випадку.
Порівняльний
аналіз
послуг
з
довгострокового страхування життя на
страховому ринку України. Визначення умов
врегулювання страхового випадку за умов
дожиття до завершення терміну дії договору
страхування.
Розробка технологічної карти пропозиції
страхового продукту з страхування від
нещасного випадку.
Розробка технологічної карти пропозиції
страхового
продукту
з
медичного
страхування. Порівняння послуг з медичного
страхування на страховому ринку України.
Розробка технологічної карти пропозиції
послуг з страхування підприємницьких
ризиків. Порівняння послуг з страхування
підприємницьких ризиків на страховому
ринку України.
Сільськогосподарське страхування.
Страхування технічних ризиків
Порівняльний аналіз послуг з страхування
фінансово-кредитних ризиків на страховому
ринку України.
Порівняльний
аналіз
послуг
з
автотранспортного
страхування
на
страховому ринку України.
Порівняльний аналіз послуг з страхування
майна на страховому ринку України.
Авіаційне страхування. Морське страхування
Порівняльний аналіз послуг з страхування
відповідальності громадян на страховому
ринку України.
Разом

годин (денна)

годин (заочна)

4

6

Форма
контролю
тести

4

6

тести

4

6

тести

4

6

тести

4

6

тести

10

7

тести

10
10
10

7
7
7

тести
тести
тести

6

8

тести

10

8

тести

10

8

тести

86

82

6. Індивідуальні завдання
«Оптимізація страхового забезпечення за певним видом страхової послуги»
Порівняти умови надання будь-якої страхової послуги з декількома (3-5) різними
страховими компаніями: діапазон тарифних ставок, обсяг страхового покриття, розмір
франшизи, розбіжності в умовах договорах страхування.
Обґрунтувати на підставі здійсненого дослідження, умови якої компанії є більш
привабливими.
Для аналізу умов страхування рекомендується:
відвідати сайт страховика та дослідити подану там інформацію;
зателефонувати до кол-центрів обраних страховиків та задати питання
консультанту відповіді на які відсутні на сайті;
за можливості відвідати офіс страхової компанії.
Результати дослідження подати у вигляді есе.
7. Методи контролю та критерії оцінювання

-

Методами контролю є:
тестування;
оцінка усної розгорнутої відповіді на питання;
оцінка по результатам співбесіди;
оцінка письмової відповіді на питання;
виконання комбінованих завдань;
оцінка фіксованої доповіді по підготовленому реферату;
підсумковий контроль - письмовий залік.

Критерії оцінювання контрольної роботи
Підсумкова оцінка за виконання контрольної роботи виставляються за 20 бальною
шкалою оцінювання знань.
Теоретичне завдання оцінюється (максимально 10 балів) за наступними критеріями:
Кількість
Критерії
балів
еквівалент
10-9
Студент володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх
оцінки
застосовує при написанні відповіді. Відповідь повна, ґрунтова, правильна, логічна,

8-6

5-3

2-0

містить аналіз, систематизацію, узагальнення основної та додаткової літератури.
Студент може встановити причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить
аргументовані висновки, виявляє пізнавально-творчий інтерес до навчального
матеріалу.
Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, правильно користується
економічними категоріями при відповіді на теоретичне питання, здатен навести
основні формули, вирази, категорії з їх вірним поясненням. Може в цілому
аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити узагальнення, але відповідь
базується суто на лекційному матеріалі без знання додаткового та/або допущені
окремі несуттєві помилки при викладанні завдання.
Студент на рівні запам’ятовування викладає окремі частини навчального
матеріалу на поверховому рівні, здатний описати суть окремих економічних категорій,
процесів, але не може зробити узагальнення, висновки, встановити причиннонаслідкові зв’язки.
Студент не надав відповіді на завдання або відповідь подана з концептуальними
помилками при її викладанні.

Тестове завдання складається з 10 тестів, кожне з яких максимально оцінюється у 1 бал
(максимально 10 бали за виконання тесових завдань).
Неповною відповіддю вважається відповідь на тест, в якому нормативним є більш
одного варіанта відповіді та якщо студент навів не всі правильні варіанти відповідей з
можливих.
Якщо студент навів всі правильні варіанти відповідей - відповідь вважається
правильною (1 бали).
Підсумкова оцінка за виконання контрольної роботи складається з суми 2
завдань: теоретичне питання та 10 тестових завдання, що складає 20 балів загальної суми.

Критерії оцінювання підсумкової письмової дворівневої шкали
(залікової роботи)
Письмова (дворівнева шкала) залікова робота складається з трьох теоретичних
питань по 10 балів кожне та 10 закритих тестових завдань по 1 балу кожна вірно
визначена відповідь на тест (максимальна кількість балів 40).
Теоретичне питання оцінювання кожного (максимально 10 балів) здійснюється за
наступними критеріями:
Кількість
Критерії
балів
еквівалент
Студент володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх
оцінки
10-9
застосовує при написанні відповіді. Відповідь повна, ґрунтова, правильна, логічна,
містить аналіз, систематизацію, узагальнення основної та додаткової літератури.
Студент може встановити причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить
аргументовані висновки, виявляє пізнавально-творчий інтерес до навчального
матеріалу.
8-6
Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, правильно користується
економічними категоріями при відповіді на теоретичне питання, здатен навести
основні формули, вирази, категорії з їх вірним поясненням. Може в цілому
аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити узагальнення, але відповідь
базується суто на лекційному матеріалі без знання додаткового та/або допущені
окремі несуттєві помилки при викладанні завдання.
5-3
Студент на рівні запам’ятовування викладає окремі частини навчального
матеріалу на поверховому рівні, здатний описати суть окремих економічних категорій,
процесів, але не може зробити узагальнення, висновки, встановити причиннонаслідкові зв’язки.
0-2
Студент не надав відповіді на завдання або відповідь подана з концептуальними
помилками при її викладанні.
Тестове завдання складається з 10 тестів, кожне з яких максимально
оцінюється у 1 бал кожен (максимально 10 балів за виконання тесових задач).
Неповною відповіддю вважається відповідь на тест, в якому нормативним більше
одного варіанту відповіді і якщо студент привів не всі правильні варіанти відповідей з
можливих.
Якщо студент привів всі правильні варіанти відповідей - відповідь вважається
правильною (1 бал).
Підсумкова оцінка за виконання письмової (дворівневої шкали) залікової
роботи складається з суми балів за три теоретичні питання по 10 балів кожне та виконання
тестового завдання з 10 закритими тестами по 1 балу кожен (максимальна кількість балів
за екзаменаційну роботу 40 балів).

8. Схема нарахування балів
Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового
оцінювання для чотирирівневої шкали або для дворівневої шкали (екзамену або залікової
роботи)
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота, Індивіду
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
альне
навчальним планом завдання
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Р1
Р2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
1

1

0

1

2

2 2 2 2 1 1 2 2

2

2

20

Разом
60

Залік
(для
дворівнев
ої шкали)
40

Сума
100

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми розділів.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

90 – 100

для чотирирівневої
шкали
відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
1. Страхові послуги / Яворська Т.В.: Навч. посіб. /За заг. ред. д.е.н., проф. Реверчука
С.К. – К.:Знання, 2008. – 350с.
2. Страхові послуги : навч. посіб. Для студентів напряму підготовки 6.030508 –
“Фінанси і кредит” / С.О.Кропельницька, І.І.Плець. – Івано- Франківськ: ДВНЗ
―Прикарпатський національний ун-т ім.В.Стефаника, 2013. – 390 с.
3. Страхові послуги : підруч. / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова, О. Д.
Колотило, Т. Д. Кривошлик, О. В. Мельник, Т. В. Татаріна, В. М. Фурман; Держ. вищ.
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". – К., 2007. - 457 c.
4. Страхові послуги. Підручник. / Говорушко Т. А. – К.: Центр учбової літератури,
2011. – 376 с.
5. Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 1 / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Моташко
Т.П., Лобова О.М., Нечипоренко В.І., Тлуста Г.Ю., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д.
Базилевича – К.: Логос, 2014. – 496 с.. Ч. 1 – Загальна характеристика надання страхових
послуг. Страхові послуги в галузі особистого страхування.
6. Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 2 / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Моташко
Т.П., Лобова О.М., Нечипоренко В.І., Тлуста Г.Ю., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д.
Базилевича – К.: Логос, 2014. – 544 с., Ч. 2 – Страхові послуги в галузі майнового
страхування та страхування відповідальності.
Допоміжна література
1. Нечипорук Л. В. Попит, пропозиція та рівновага на ринку страхових послуг //
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» – 2015. –
Випуск № 5. – C. 911 – 916.
2. Нечипорук Л. В. Страховий захист: сутність та модернізація в умовах формування
соціальної держави в Україні // Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу :

монографія / за ред. докт. екон. наук, професора Л.С. Шевченко; Нац. ун-т «Юрид. акад.
України ім. Ярослава Мудрого». – Харків, 2012. – 275 с.
3. Нечипорук Л. В. Теорія та практика медичного страхування в Україні //
Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» – 2015. –
Випуск № 6. – C. 751 – 755.
4. Нечипорук Л.В. Закон Украины «О страховании»: Комментарий. Издание
четвертое, переработанное и дополненное – Х.: ООО «Одиссей», 2010 – 296 с.
5. Нечипорук Л.В. Злиття та поглинання на страховому ринку в умовах глобалізації //
Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна
теорія та право.. – Х. : Право, 2012. – Вип. 1(8). – С. – 48 – 58.
6. Нечипорук Л.В. Модернізація страхового захисту в Україні // Вісник НУ
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та
право. – Х. : Право, 2012. – Вип. 2 (9). – С. 51 – 60.
7. Нечипорук Л.В. Теоретичні аспекти дослідження потреб споживачів страхових
послуг // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія:
Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 127-137.
8. Нечипорук Л.В., Доброрез О.Г. Вплив формування мережевої економіки на
страхову діяльність // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Економічні науки». – 2015. – Випуск № 12., частина 2 – С. 173 – 176.
9. Нечипорук, Л. В. Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в
умовах глобалізації : монографія / Л. В.Нечипорук. – Х. : Право, 2010. – 280 с.
10. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О.
О. Гаманкова; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". – К., 2009. –
283 c.
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. 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.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами та
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