
 

Навчальна дисципліна Страхові послуги 

Факультет: економічний 

 

 

Статус: нормативна 

Курс: 4 

Семестр: 8 заочна  

Кількість залікових кредитів ECTS -2 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:  Вивчення механізму надання страхових послуг суб’єктам 

господарювання та окремим громадянам, що дозволить студентам 

сформувати рівень знань, щодо професійних підходів до вирішення питань 

надання страхової допомоги при настанні подій, які відносяться до страхових 

випадків . 

 

Завдання: з’ясування об’єктивної необхідності і сущністі страхових 

послуг, які надаються як юридичним, так і фізичним особам; засвоєння 

методів і навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових 

послуг; розгляд умов надання страхових послуг в галузі особистого та 

майнового страхування, страхування відповідальності, страхування 

підприємницьких ризиків. 

 

Предмет: сфера економічних відносин, у процесі яких формуються 

попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-

продажу.  
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ПРОГРАМА: 

 

 Розділ 1. Правові основи страхових взаємовідносин страховиків і 

страхувальників. Особисте страхування. 

Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації. 

Тема 2. Порядок заключення та ведення договорів страхування. 

Тема 3. Страхування життя та пенсій. 

Тема 4. Страхування від нещасних випадків. 

Тема 5. Медичне страхування. 

 

 

 

Розділ 2. Майнове страхування, страхування відповідальності і 

підприємницьких ризиків. 

Тема 6. Страхування майна юридичних осіб на випадок вогню, стихійних 

явищ та крадіжки. 

Тема 7. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 

Тема 8. Страхування майна громадян. 

Тема 9. Страхування підприємницьких ризиків. 

Тема 10. Автотранспортне та авіаційне страхування. 

Тема 11. Страхування відповідальності. 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Базова література: 

 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

страхування»//Урядовий кур’єр-2001-7 листопада. 

2. Законодавство України про страхування//Збірник нормативних актів.-

К.:Атіка,1999.-464с. 

3. Програма розвитку страхового ринку України за 2001-2004 роки. 

Затверджена Постановою КМУ від 2 лютого 2001р. № 98.-К.:Офіційний 

вісник,2001.-№5. 

4. Концепція розвитку страхового ринку України до 2015 року. Схвалено 

розпорядженням КМУ від 23 серпня 2010 р. №369. 

 

 

Допоміжна література: 

 

1. Александрова М.М. «Страхування»: Навчально-методичний посібник.-

К.:ЦУЛ, 2002-208с. 

2. Аленичев Д.В. Страхование валютных рисков, банковских и 

экспортных коммерческих кредитов.-М.:Издательство «Ист Сервис».-

М.:1994.-114с. 

3. Балабанов И.Г., Балобанов А.И. «Страхование».-СПБ Питер, 2001.-

256с. 

4. Гинзбург А.И. «Страхование».-СПБ:Питер, 2002-176с. 

5. Вовчак О.Д. Страхування: Навч.Посібник. 3-те видання, стереотипне.-

Львів: «Новий Світ-200»,2006.-480с. 

6. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч.Посібник. 2-ге видання, 

виправлене.-К.:Кондор,2003.-252с. 
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7. Залетов О.М. Страхування UA.Навчальний посібник.К.:Міжнародна 

агенція «BeeZone»,2003.-320с. 

8. Крутик А.Б., Никитина Т.В. «Организация страхового дела»: 

Учеб.Пособие-СПБ.:Изд.Дом «Бизнес-пресса», 1999.-304с. 

9. «Страхование». Учебное пособие / КрутикА., Никитина Т., Изд-во 

Михайлова:2001год-256с. 

10. «Страхування»: Підручник/Керівник авт.. Колективу і науковий 

редактор С.С. Осадець.-Вид 2-е, перероб і доп.-К.:КНЕУ,2002-599с. 

11. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч.посібник.-К.:Вид-во Європ.ун-

ту, 2004.-584с. 

12. Шумелда Я.П. Страхування: Навч.посібник для 

студ.економ.спеціальностей.-Тернопіль:Джура,2004.-280с. 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Український сервер страхування Insurance Online http://uainsur/com/ 

2. Лига страховых организаций Украины http://lsou.org.ua/ 

3. Онлайновая библиотека страховщика http://forinsurer.com/ 

4. Центр страховой информации http://strahovka.info/ 

5. Сайт рейтингового агенства «Эксперт РА» http://expert.ru 

6. Финансовый, экономический словари http://akademic.ru 

7. Электронный сайт Государственного комитета статистики Украины http:// 

8. Электронный сайт «UA Stats  Статистика. Тенденции. Показатели.» 

www.everyday.com.ua. 

 

 

 

Форми та методи навчання: лекції, реферати. 

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

http://uainsur/com/
http://www.everyday.com.ua/
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Поточний контроль: усне опитування на лекціях;  письмові контрольні 

роботи.  

Підсумковий контроль: письмовий залік (8семестр, заочна). 

Оцінювання здійснюється за чотирьох бальною шкалою та шкалою ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі. 

 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної 

дисципліни, навчальний посібник, матеріали до самостійної роботи, 

комплекти  завдань для контрольних робіт, письмового заліку. 

 

 

 

 


