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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни - отримання студентами глибоких знань з питань теорії
створення та практичного застосування конкретних механізмів надання страхових послуг
юридичним і фізичним особам в умовах ринкової економіки.
Завдання дисципліни:
1. Вивчення механізмів надання страхових послуг, що дозволяє сформувати рівень
знань для плідної праці в галузі страхування та повністю використовувати можливості
страхового захисту для діяльності підприємств та в особистому житті громадян.
2. Встановити сутність, необхідність використання та можливості розширення
асортименту страхових послуг з урахуванням ринкового попиту на ці послуги та
необхідності їх застосування в умовах ринку.
3. Поглиблено вивчити склад та особливості організації основних видів страхування
життя, майнового страхування і страхування відповідальності.
4. Опанувати організацію процесу купівлі та продажу страхових послуг, методику
визначення їх ціни і встановлення згідно норм чинного законодавства взаємовідносин сторін
договору страхування у вигляді прав та обов’язків цих сторін.
Предмет дисципліни:

відносини, що виникають при здійсненні конкретних видів

страхування та організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб
юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Ст ат ус дисципліни – вибіркова.
Місце навчальної дисципліни освітній програмі. Вивчення дисципліни «Страхові
послуги» базується на знанні дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси»,
«Страхування». Знання та вміння, що одержані при вивченні дисципліни «Страхові
послуги», використовуються для вивчення дисциплін «Соціальне страхування», «Страховий
менеджмент», «Ринки фінансових послуг» та ін.

Компет ент ност і т а програмні результ ат и навчання
Знання, що формуються під час вивчення дисципліни.
В результаті вивчення дисципліни «Страхові послуги» студент буде знати:
■ характерні ознаки страхової послуги та їхню економічну природу;
■ етапи укладання страхової угоди;
■ суть і призначення особистого страхування, його значення і роль в забезпеченні

соціального захисту громадян;
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■ майнове страхування, його необхідність і значення; становлення, стан і розвиток

майнового страхування; форми і види майнового страхування; страхувальників і об’єкти
майнового страхування;
■ розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської

продукції;
■ необхідність, економічна суть і особливості страхування відповідальності; підгалузі

і види страхування відповідальності; страхування цивільної відповідальності;
■ необхідність і значення страхування технічних ризиків;
■ сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

Передумови для вивчення дисципліни
Методична основа дисципліни “Страхові послуги” своєю основою має сучасні
економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних
ризиків, світовий досвід з теорії та практики надання страхових послуг, розробки провідних
вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою ринковою економікою, які
максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної економіки, а також
теоретичні і практичні досягнення практики страхування на національному страховому
ринку.
ІІІ. Очікувані результати навчання
Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен уміти:
•

оформляти страховий поліс;

•

виділити особливості маркетингу у страхуванні;

•

визначати розраховувати розмір страхових внесків та виплат за страховими
випадками в особистому страхуванні;

•

укладати

договори

страхування

майна;

розраховувати

розміри

страхового

відшкодування за завдані майну страхувальника збитки;
•

укладати договори страхування сільськогосподарського майна; розраховувати
розміри

страхового

відшкодування

за

завдані

сільськогосподарському

товаровиробнику збитки;
•

укладати страхові договори на всі види відповідальності; розраховувати обсяг
страхової відповідальності;

•

охарактеризувати окремі видів страхування фінансових ризиків.

Та бути ознайомленим: із законодавчою і нормативно-правовою базою, які
регламентують страхування та надання страхових послуг.
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ІУ. Критерії оцінювання результатів навчання
Підсумковий контроль знань студентів формується на підставі сумарного рейтингу,
що включає рейтингові оцінки під час поточного контролю та рейтингову оцінку на заліку.
Згідно критеріям оцінки знань студентів за сумарним рейтингом (табл. 1)
виставляється екзаменаційна оцінка.

Таблиця 1

Критерії оцінки знань студентів за сумарним рейтингом

Якісна
Кількість балів
Рейтингова
Додаткові умови
характеристика
оцінка
Відмінно
90-100 балів
А
Дуже добре
82-89 балів
В
Добре
75-81 бал
С
Задовільно
68-74 бали
D
Достатньо,
60-67 балів
Е
задовільно
Незадовільно
35-59 балів
ЕХ,
можливість повторного складання
Незадовільно
1-34 бали
F
повторне вивчення*
*У останньому випадку відповідно до «Положення про систему триступеневого контролю
знань студентів Міжрегіональної Академії управління персоналом» студенту рекомендується
повторне слухання курсу.

Може передбачатися оцінювання за співвідношенням 85:15. В цьому випадку на
залік/екзамен відводиться 15 балів (1-5 за відповідь на кожне з трьох питань екзаменаційного
білету) або тестові чи інші залікові завдання.
Максимальна сума балів (поточна рейтингова + підсумкова екзаменаційна) складає 100
балів, а мінімальна сума балів по поточному контролю – 60 балів (допуск до здійснення
підсумкового контролю знань).
Рекомендована шкала балів оцінювання поточного та підсумкового контролю наведено
нижче в табл.2.

Бали за
модуль

15-20

Теми/
типии
контролю

Т1

РТ

5

ПК

МК

15-20

Т2

Т3

Т4

5

15-25
Т5

Т6

5

5

5
5

Т7

Т8

10

ІР

5

Т9

60

85

10

20

5

10

10

5

15

20

10

20

20

5

5

15

Т10

5
5

5

5

4

Т11
5

5
5

М

15-25

Залік

Змістовний модуль 3

РАЗОМ
(максимум)

Змістовний модуль 1

РАЗОМ
(мінімум)

Змістовні
модулі

15

УСЬОГО

Таблиця 2

Розподіл балів за якими оцінюються різні види робіт

100

Тип контролю:
ПК – поточний контроль (відповіді на семінарах, доповнення)
РТ – розв’язок задач/ тестування
МК – міні-контрольна
М – модульна контрольна робота
ІР – індивідуальна робота

У. Засоби діагностики результатів навчання
Контроль є невід’ємною складовою навчання страхуванню і проводиться з метою
оцінки навчальних досягнень студентів в оволодінні страхуванням згідно з визначеним
чинною програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності навчального процесу, підвищення
мотивації до навчання.
Система контролю має комунікативну спрямованість, що дозволяє визначити рівень
сформованості навичок і вмінь механізмів страхування. Вона характеризується зв’язністю і
зростаючою складністю, і включає поточний і підсумковий види контролю.
Цілі та зміст різних видів контролю мають відповідати цілям, завданням та змісту
навчання. Порядок нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами
контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і повинен бути зручним і
практичним. Результати контролю виступають показниками успішності студентів, які можна
співвідносити з очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні страхуванням.
Поточний контроль реалізується на практичних заняттях шляхом усного опитування,
перевірки конспектів, виконанням тестів і контрольних робіт, різновидів самостійної роботи,
зокрема написання рефератів, творчих завдань тощо.
Завдання для проведення поточного контролю розробляються викладачами з
урахуванням особливостей навчання страхуванню на відповідному курсі.
Метою підсумкового контролю, що проводиться наприкінці відповідного семестру, є
визначення рівня володіння студентами засобами страхування відповідно до рейтингової
системи оцінювання знань, яка додається до робочої програми навчальної дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/заліку, який складається письмово.
Залік проводиться у формі відповідей комбінованого тесту, який включає наступні різновиди
роботи – теоретичні визначення та розрахункові завдання. Іспит проводиться у формі
відповідей на питання екзаменаційного білету за вивченими темами та включає три
теоретичних питання та одне розрахункове. Обидві частини застосовуються з метою
перевірки сформованості конкретних навичок і вмінь страхування.
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УІ. Програма навчальної дисципліни

Таблиця 3

Структура навчальної дисципліни
№

1.
2.

Курс _4_ Семестр __8__
Обсяг в кредитах ЄКТС/
Всього годин у семестрі
3/90
Назва теми

Кількість годин, з них
Примітка
Лекції Семі- Практ. Інд.Сам.
Форма
(Л)
нар. Лаб.
конс. Роб.
контрол
зан. Зан.
Роб.
Студ. ю
(ПЗ, ЛЗ) (ІКР) (СРС)

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади надання страхових послуг. Види
особистого страхування.
Страхова послуга й
2
1
6
У
особливості її реалізації
Порядок укладання та
1
6
У,Т,СР
ведення страхової угоди

3.

Страхування життя та
пенсій

2

1

6

У,Т,СР

4.

Страхування від
нещасних випадків

1

1

6

У,Т,СР

5.

Медичне страхування

1

6

У,СР

6.
7.
8.

Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні аспекти здійснення страхування майна,
фінансових ризиків та відповідальності
Страхування
У,КР,
2
1
6
підприємницьких
ПК
ризиків
Сільськогосподарське
У,Т,СР
страхування
Страхування технічних
1
1
6
У,Т,СР
ризиків

Страхування кредитних
і фінансових ризиків
Транспортне
10. страхування
(автотранспортне,
морське, авіаційне)
Страхування майна і
11. відповідальності
громадян
9.

Разом годин:

1

6

У,Т,СР

2

1

6

У,СР

2

1

6

У,Т,СР
,ПК

16

8

66

Форми контролю є: усне опитування (У); контрольні роботи (КР); перевірка конспектів
(ПК); перевірка завдань для самостійної роботи (СР); тестування (Т).
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Зміст дисципліни за змістовними модулями
Змістовий модуль 1 “Теоретико-методичні засади надання страхових послуг. Види
особистого страхування” – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою
відповідності засвоєння студентом загальних теоретико-методичних засад надання послуг
страховими компаніями та особливостей здійснення особистого страхування.
Змістовий модуль 2 “Теоретико-практичні аспекти здійснення страхування майна,
фінансових ризиків та відповідальності” – це система навчальних елементів, що поєднана за
ознакою відповідності засвоєння студентом теоретико-практичних засад та конкретних
процедур при здійснення страхування майна, фінансових ризиків та відповідальності.

6.1. Плани лекцій

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади надання страхових послуг. Види особистого
страхування.
Лекція 1
Тема 1. Страхова послуга й особливості її реалізації
1.1. Страхова послуга як специфічний товар
1.2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції
1.3. Системи продажу страхових послуг
1.4. Роль реклами в реалізації страхових послуг
1.5. Контроль за реалізацією страхових послуг

1Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9-11, 14, 16, 18, 22, 24,30, 49, 88-92]
Лекція 2
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди
2.1. Етапи проходження страхової угоди
2.2. Заява про страхування
2.3. Андеррайтинг та його складові частини
2.4. Укладання договору страхування
2.5. Врегулювання вимог страхувальника по відшкодуванню збитків

2Рекомендовані дж ерела інформації [1-9, 11-12, 14, 76, 93]
Лекція 3
Тема 3. Страхування життя та пенсій
3.1. Необхідність страхового захисту життя і пенсій громадян
3.2. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя
3.3. Види страхування життя. Змішане страхування
3.4. Довічне страхування і страхування пенсій

3Рекомендовані дж ерела інформації [1, 17, 19, 22, 53, 54, 79, 85]
Лекція 4
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
4.1. Необхідність і значення страхування від нещасних випадків
7

4.2. Державне обов’язкове страхування від нещасних випадків
4.3. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті
4.4. Добровільне страхування від нещасних випадків і його умови
Тема 5. Медичне страхування
5.1. Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування
5.2. Обов'язкове медичне страхування і його особливості
5.3. Добровільне медичне страхування
5.4. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон

45Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9-11, 14, 16-18, 27, 40, 50, 69, 77]
Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні аспекти здійснення страхування майна, фінансових
ризиків та відповідальності
Лекція 5
Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків
6.1. Зміст поняття «підприємницькі ризики» і об’єкти страхування
6.2. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків
6.3. Страхування від перерв у підприємницькій діяльності
6.4. Страхування відповідальності товаровиробника (надавача послуг, виконавця робіт,
продавця товарів) та інших видів відповідальності у підприємництві
6.5. Страхування особистих ризиків у підприємництві

6Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9-11, 14, 16, 79, 88-96, 102]
Лекція 6
Тема 7. Сільськогосподарське страхування
7.1. Економічні завдання страхування в сільському господарстві
7.2. Страхування врожаїв сільгоспкультур і багаторічних насаджень
7.3. Страхування сільськогосподарських тварин
7.4. Страхування будівель та іншого майна сільгосппідприємств
Тема 8. Страхування технічних ризиків
8.1. Необхідність і призначення страхування технічних ризиків
8.2. Страхування будівельно-монтажних ризиків
8.3. Страхування машин і агрегатів від поломок
8.4. Страхування електронної техніки та комп’ютерних баз даних
8.5. Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань

78Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9, 11, 60, 63, 81, 86, 88-96]
Лекція 7
Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків
9.1. Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері
9.2. Сутність, економічний зміст і види страхування кредитів
9.3. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту
9.4. Страхування ризику неповернення кредиту
9.5. Сутність та економічний зміст окремих видів страхування фінансових ризиків

9Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 21, 88-96]
Лекція 8
Тема 10. Автотранспортне страхування
10.1. Необхідність, поняття, сутність і сучасний стан автотранспортного страхування
10.2. Страхування автотранспорту
10.3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Моторне
(транспортне) страхове бюро України, його функції. Міжнародна система “Зелена карта”
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10.4. Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях
10.5. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж
10.6. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті
Лекція 9
Тема 11. Морське страхування
11.1. Необхідність і особливості страхування морських ризиків
11.2. Страхування морських суден
11.3. Страхування відповідальності власників суден
11.4. Страхування вантажів, що перевозяться морськими судами
11.5. Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж
11.6. Страхування від нещасних випадків на морському транспорті
Лекція 10
Тема 12. Авіаційне страхування
12.1. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків
12.2. Страхування повітряних суден
12.3. Страхування відповідальності власників повітряних суден
12.4. Страхування вантажів на повітряному транспорті
12.5. Страхування відповідальності авіаперевізника за вантаж
12.6. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті

10_12Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 11, 41, 47, 48, 59, 61, 64, 66, 73, 80, 88-96]
Лекція 11
Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян
13.1. Необхідність і значення страхування майна громадян
13.2. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам
13.3. Страхування майна і тварин у господарствах громадян
13.4.Страхування відповідальності громадян перед третіми особами
13.5. Страхування професійної та інших видів відповідальності

13Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 11, 46, 56, 57, 88-96]

6.2. Плани семінарських занять
Семінарське заняття 1
Тема 1. Страхова послуга й особливості її реалізації
1. Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу.
2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попиту на
страхові послуги.
3. Продаж страхових послуг через посередників: переваги і недоліки. Права і обов'язки
страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників.
4. Види страхової реклами і вимоги до неї.
5. Контроль з боку держави за реалізацією страхових послуг.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9-11, 14, 16, 18, 22, 24,30, 49, 88-92]
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди
1.
2.
3.
4.

Основні етапи укладання договору страхування.
Заява про страхування і форма її подання.
Андеррайтинг і його основні етапи.
Страховий поліс як форма договору страхування: його форма, зміст і структура. Страхове
9

свідоцтво, страховий сертифікат і їх особливості.
5. Дії страховика при настанні страхового випадку. Розслідування характеру і розмірів збитків.
Укладання страхового акта. Виплата страхового відшкодування або страхової суми
(страхового забезпечення)

Рекомендовані дж ерела інформації [1-9, 11-12, 14, 76, 93]
Тема 3. Страхування життя та пенсій
Особливості здійснення страхування життя і пенсій в Україні.
Порядок визначення і сплати страхових внесків при страхуванні життя (страхуванні
капіталу). Робота страхової компанії по визначенню страхових і викупних сум, порядок їх
виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.
Страхування ренти (пенсійне страхування) індивідуального типу і на принципі взаємності.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 17, 19, 22, 53, 54, 79, 85]
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
Форми й види страхування від нещасних випадків.
Умови основних видів державного особистого страхування від нещасних випадків в Україні
і особливості їх здійснення.
Обов’язкове особисте страхування пасажирів і водіїв від нещасних випадків на транспорті.
Тема 5. Медичне страхування
Суб'єкти медичного страхування і відносини між ними.
Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика.
Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Права й обов'язки сторін страхових
відносин. Організація роботи страхової компанії при настанні страхового випадку. Порядок
виплати страхового забезпечення.
Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон. Умови і особливості укладання
договору страхування.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9-11, 14, 16-18, 27, 40, 50, 69, 77]
Семінарське заняття 2
Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків
Форми й види страхування підприємницьких ризиків.
Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків. Обсяг відповідальності; об'єкти
страхування, їх оцінка; виключення і застереження; строк дії договору. Страхова сума,
страховий тариф. Оцінка збитку. Страхове відшкодування і його виплата.
Страхування від перерв у підприємницькій діяльності.
Страхування надавача послуг, виконавця робіт, продавця товарів за якість послуг, що
надаються; робіт, що виконуються; товарів, що продаються. Особливості укладення договору
страхування.
Страхування працівників від нещасних випадків та на випадок захворювання за рахунок
коштів підприємця.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9-11, 14, 16, 79, 88-96, 102]
Семінарське заняття 3
Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків
1. Класифікація видів страхування у фінансово-кредитній сфері.
2. Умови і особливості страхування товарних кредитів.
3. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об'єкт страхування.
Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф.
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Визначення збитків. Страхове відшкодування і особливості його виплати.
4. Страхування фінансового кредиту. Портфельне страхування кредитів.
5. Умови страхування ризику неотримання прибутку (доходу).

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 21, 88-96]
Семінарське заняття 4
Тема 7. Сільськогосподарське страхування
Форми й види сільськогосподарського страхування.
Страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Об'єкти
страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Визначення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи
страхової компанії по визначенню збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й
причин загибелі (пошкодження) врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних
насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю сільськогосподарських
культур і багаторічних насаджень. Страхове відшкодування.
Страхування сільськогосподарських тварин.
Страхування майна сільськогосподарських підприємств.
Тема 8. Страхування технічних ризиків
Класифікація видів страхування технічних ризиків.
Страхування будівельно-монтажних ризиків. Обсяг страхової відповідальності.
Виключення. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Оцінка збитку. Виплата
страхового відшкодування.
Умови страхування машин і агрегатів від поломок.
Умови страхування електронної техніки та комп’ютерних баз даних.
Умови страхування післяпускових гарантійних зобов'язань.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 9, 11, 60, 63, 81, 86, 88-96]
Тема 10. Автотранспортне страхування
1. Класифікація видів страхування автотранспортних ризиків.
2. Майнове страхування засобів автотранспорту. Обсяг страхової відповідальності. Страхова
сума. Страховий тариф. Період страхування. Франшиза. Оцінка збитків. Страхове
відшкодування.
3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Обсяг
страхової відповідальності. Оцінка збитків.
4. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов'язки членів
МТСБ.
5. Міжнародна система «Зелена картка».
6. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Обсяг страхової
відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Визначення й порядок відшкодування
збитків.
7. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж. Норми законодавства України та
міжнародних Конвенцій. Обсяг страхової суми. Страховий тариф. Порядок відшкодування
збитків.
8. Страхування від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Обсяг відповідальності.
Страхова сума. Страховий тариф.
Тема 11. Морське страхування
1. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного мореплавання.
2. Страхування морських суден. Класифікація суден за категоріями ризику. Страхова сума.
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Страховий тариф. Оцінка збитків. Страхове відшкодування і особливості його виплати.
3. Страхування відповідальності власників суден перед третіми особами. Обсяг
відповідальності. Виключення. Страхова сума. Страховий тариф. Оцінка збитків. Страхове
відшкодування.
4. Умови страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.
5. Умови Кодексу торговельного мореплавання, Правил Гааги - Вісбі і особливості їх
застосування при страхуванні відповідальності морського перевізника за вантаж.
6. Умови страхування від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової
команди, пасажирів. Форми і особливості страхування.
Тема 12. Авіаційне страхування
1. Суб'єкти і об'єкти при авіаційному страхуванні.
2. Майнове страхування повітряних суден. Форми страхування. Об'єкти страхування. Обсяг
відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Строк страхування. Оцінка збитків.
Страхове відшкодування.
3. Умови страхування відповідальності власників повітряних суден.
4. Умови страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.
5. Норми Закону “Про транспорт” та Повітряного кодексу України. Варшавська, Гаазька і
Гвадалахарська конвенції та їх застосування при страхуванні відповідальності
авіаперевізника за вантаж.
6. Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті. Форми страхування. Обсяг
відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Особливості виплати страхового
забезпечення.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 11, 41, 47, 48, 59, 61, 64, 66, 73, 80, 88-96]
Лекція 11
Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян
Класифікація видів страхових послуг для страхування майна і відповідальності громадян.
Страхування будівель і споруд, що належать громадянам. Обсяг страхової відповідальності.
Страхова оцінка будівель і споруд.
Страхування тварин у господарствах громадян.
Страхування професійної та інших видів відповідальності громадян.

Рекомендовані дж ерела інформації [1, 7, 11, 46, 56, 57, 88-96]

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
Питання, що виносяться на самостійне вивчення
Тема 1. СТРАХОВА ПОСЛУГА Й ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
1. Останні вимоги законодавства України щодо страхових посередників.
2. Переваги і недоліки прямого продажу і продажу страхових послуг через різних страхових
посередників.
3. Основні напрямки маркетингової політики страховика.
4. Фактори, які сприяють розвитку сфери страхових послуг в Україні.
5. Фактори, які заважають розвитку сфери страхових послуг в Україні.
Тема 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
1. Права і обов'язки страховика та страхувальника згідно із Законом України «Про
страхування».
2. Термін дії договору страхування в окремих видах страхування: порівняльний аналіз.
3. Особливості змісту Заяви про страхування в окремих видах страхування.
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4. Особливості укладення договорів особистого страхування.
5. Сутність понять "договір страхування" і "страховий поліс" в вітчизняному страховому
законодавстві.
6. Роль заяви про страхування при вирішенні питання, пов'язаного з виплатою страхового
відшкодування (страхової суми).
Тема 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ
1.
2.
3.
4.

Довічне страхування життя (на прикладі ритуального страхування).
Пенсійне страхування та особливості його регулювання в законодавстві України.
Перспективи розвитку страхування життя в Україні.
Досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя

Тема 4. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
1. Оцінка ризику при укладенні договорів страхування від нещасних випадків.
2. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють здійснення видів обов’язкового страхування
від нещасних випадків в Україні.
3. Страхування дітей та осіб літнього віку від нещасних випадків.
4. Перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні.
Тема 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
1. Обов'язкове медичне страхування та особливості його здійснення за кордоном.
2. Послуги українських страховиків при здійсненні медичного страхування громадян, які
виїздять за кордон
3. Особливості діяльності страхової компанії при здійсненні медичного страхування.
4. Нормативні акти, що регулюють медичне страхування в Україні.
Тема 6. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
1. Законодавчі і нормативні акти України щодо захисту прав споживачів.
2. Правове забезпечення розвитку страхування відповідальності товаровиробників за якість
продукції у розвинутих країнах Заходу.
3. Спільні риси і розбіжності між страхуванням від нещасних випадків за рахунок коштів
підприємств і страхуванням відповідальності роботодавця.
4. Проблеми та перспективи страхування відповідальності підприємств за забруднення
довкілля в Україні.
5. Обов’язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні
Тема 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
1. Виникнення і розвиток сільськогосподарського страхування в Україні.
2. Страхування племінних тварин.
3. Обов’язкові види сільськогосподарського страхування в Україні.
4. Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та можливості його
використання в Україні.
Тема 8. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ
1. Законодавчі і нормативні акти України щодо страхування технічних ризиків.
2. Практика страхування відповідальності перед третіми особами при будівельно-монтажних
роботах в Україні (за кордоном).
3. Особливості страхового захисту складного промислового обладнання та машин.
4. Іноземний досвід страхування будівельно-монтажних ризиків та можливості його
використання в Україні.
5. Обов’язкові види страхування технічних ризиків в Україні.
Тема 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
1. Страхування кредитів, виданих під заставу.
2. Страхування депозитів. Проблеми і перспективи розвитку в Україні.
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3. Страхування облігацій: закордонний досвід і впровадження його в Україні.
4. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків виконання комерційних
угод.
Тема 10. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ
1. Сутність законодавчих і нормативних актів України, що регулюють страхування на
автотранспорті.
2. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції
3. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж
4. Обов’язкові види страхування при вантажоперевезеннях в Україні
5. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті
Тема 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
1. Сутність законодавчих і нормативних актів України, що регулюють морське страхування.
2. Роль страхового ринку Lloyd’s в інформаційному та технологічно-методичному
забезпеченні світового ринку морського страхування.
3. Характеристика п'яти базових принципів морського страхування згідно з нормами
морського права Великої Британії та Кодексу торгового мореплавства України.
4. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні морських суден.
5. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні вантажів, що перевозяться морем.
6. Порівняльний аналіз умов страхування вантажів різних страхових компаній.
7. Обов’язкові види морського страхування в Україні.
Тема 12. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Сутність законодавчих і нормативних актів України, що регулюють авіаційне страхування.
Міжнародне регламентування авіаційних перевезень.
Страхування від нещасних випадків на повітряному транспорті
Умови обов’язкового страхування авіаційних ризиків в Україні.
Страхування космічних ризиків.

Тема 13. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН
1. Страхування на випадок ремонту квартир.
2. Особливості страхування майна на подвір’ї.
3. Обов'язкові види страхування відповідальності громадян - стан законодавчого забезпечення
цих видів страхування в Україні.
4. Ефективність проведення превентивних заходів, спрямованих на збереження майна, що
належить громадянам.

Теми рефератів
Тема 1. СТРАХОВА ПОСЛУГА І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості для окремих видів страхування
2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції
3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.
4. Зміст маркетингових досліджень та особливості маркетингової стратегії страхової компанії.
5. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг.
6. Споживна вартість страхової послуги та її ціна.
Тема 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
1. Андеррайтинг і процедура укладання договору страхування
2. Фактори, що впливають на вирішення питання, пов'язаного з прийняттям об'єкта на
страхування: порівняльний аналіз для різних видів страхування.
3. Врегулювання вимог страхувальника по відшкодуванню збитків
4. Особливості укладення та виконання договорів страхування майна юридичних осіб і
громадян.
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Тема 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ
1.
2.
3.
4.

Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя
Особливості індивідуального та колективного пенсійного страхування
Змішане страхування життя.
Аналіз ринку страхування життя в Україні.

Тема 4. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
1.
2.
3.
4.

Історія розвитку страхування від нещасних випадків в Україні та його перспективи.
Сучасний стан страхування від нещасних випадків в Україні.
Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.
Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди.

Тема 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
1.
2.
3.
4.

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування в Україні.
Добровільне медичне страхування і особливості його здійснення
Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон
Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.

Тема 6. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
1. Формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва в умовах ринкової економіки.
2. Розвиток страхування майна підприємств від вогню та інших ризиків в Україні.
3. Страхування від перерв у підприємницькій діяльності
4. Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця
товарів (1 вид на вибір студента)
5. Страхування відповідальності роботодавця
6. Обов’язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні
7. Досвід зарубіжних країн у страхуванні підприємницьких ризиків.
8. Місце товариств взаємного страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому
захисті.
Тема 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
1. Проблеми і перспективи сільськогосподарського страхування в Україні.
2. Порівняльна характеристика форм страхування урожаю сільськогосподарських культур
та багаторічних насаджень.
3. Страхування сільськогосподарських тварин.
4. Страхування будівель та іншого майна сільгосппідприємств.
5. Обов’язкові види сільськогосподарського страхування в Україні.
Тема 8. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ
1. Стан і розвиток страхування технічних ризиків в Україні.
2. Проблеми та перспективи розвитку страхування технічних ризиків в Україні.
3. Вплив ринкових факторів на розвиток страхування технічних ризиків в Україні (на вибір
студента один з видів страхування технічних ризиків - страхування будівельно-монтажних
ризиків, машин і агрегатів від поломок, електронної техніки та комп’ютерних баз даних, після
пускових гарантійних зобов’язань).
4. Необхідність та призначення страхування будівельно-монтажних ризиків.
5. Досвід роботи страхової компанії щодо організації проведення страхування електронної
техніки та комп’ютерних баз даних (або щодо іншого виду страхування технічних ризиків - на
вибір студента ).
6. Обов’язкові види страхування технічних ризиків в Україні (1-2 види страхування на вибір
студента)
Тема 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
1. Необхідність і призначення страхування у фінансово-кредитній сфері
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2. Страхування кредитів: страхування ризику неповернення кредиту та відповідальності
позичальника за неповернення кредиту
3. Страхування кредитного портфеля банку
4. Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.
5. Сутність та економічний зміст окремих видів страхування фінансових ризиків
6. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні.
7. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні.
Тема 10. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ
1. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні.
2. Майнове страхування засобів автотранспорту (Авто-КАСКО)
3. Необхідність та розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів в Україні.
4. Форми та види страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
5. Міжнародна система “Зелена карта”
6. Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях
7. Обов’язкові види страхування при вантажоперевезеннях в Україні
Тема 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
1. Стан і розвиток морського страхування в Україні.
2. Стан і розвиток в Україні страхування вантажів, що перевозяться морськими суднами.
3. Стан і розвиток страхування відповідальності судновласників і перевізників в Україні.
4. Страхування відповідальності судновласників.
5. Організаційні та інші перешкоди розвитку морського страхування в Україні.
6. Проблеми страхового захисту життя і здоров'я пасажирів на внутрішньому морському
транспорті в Україні.
7. Обов’язкові види морського страхування
Тема 12. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.
Основні умови майнового страхування авіасуден (авіа-каско).
Страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту.
Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.
Умови обов’язкового страхування авіаційних ризиків в Україні.

Тема 13. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН
1.
2.
3.
4.

Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.
Страхування квартир, будівель і споруд, що належать громадянам
Страхування відповідальності громадян перед третіми особами.
Іноземний досвід страхування майна громадян.

Обов’язкові види страхування відповідальності громадян в Україні (1 вид за вибором студента)

6.4. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється в формі індивідуальних консультацій зі
студентами по питанням тематичного навчального плану, завданням для самостійного для
самостійної роботи студентів та виконанню контрольних (реферативних) робіт. Час проведення
встановлюється згідно з графіком, затвердженим на засіданні кафедри.

VІІ. Форми поточного та підсумкового контролю
У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань
студентів.
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Екзаменаційна оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
Приблизне рекомендоване співвідношення між балами за роботу протягом семестру та
безпосередньо за екзаменаційну роботу складає 65:35.
Поточний контроль знань, який здійснюється протягом семестру, базується на таких
видах навчальних робіт:
а) робота на семінарах над теоретичними питаннями курсу: ґрунтовні відповіді,
фіксовані виступи, доповнення;
б) розв'язок задач та виконання тестів;
в) написання контрольних робіт: міні контрольних (за поточною темою) та модульних
контрольних робіт (підсумкових за рядом тем).
Рекомендована шкала балів за видами навчальних робіт в таблиці 4.
Шкала балів за видами навчальних робіт
№

ч/тт

Види навчальних робіт

Максимальна оцінка у
балах за виконання
0-5

Таблиця 4

Примітка
За семінар, незалежно
від кількості відповідей
За семінар
За практичне заняття незалежно
від кількості задач;
За заняття

1.

Відповіді на семінарах

2.
3.

Доповнення
Розв'язок задач:
-індивідуальний;
- участь у колективному
розв'язку

0-5

4.

Тестування

0-5

За одне правильно виконане
завдання

5.

Фіксований виступ (аналіз
проблеми)

0-5

За один виступ

6.

Міні-контрольні (за
поточною темою)

0-5

Загалом за контрольну

7.

Модульні контрольні роботи

0- 10

За одну роботу

2,5

2,5

Тестування та міні контрольні можуть здійснюватися за матеріалами, наведеними у
розділі VI «Завдання для самостійної роботи студентів». Теми фіксованих виступів
пропонуються до кожного заняття курсу у розділі V «Плани семінарських занять».
Модульні контрольні роботи проводяться у формі тестів і задач, оскільки такий варіант
контролю знань оптимальний як з точки зору зручності перевірки робіт, так і з точки зору
можливості використання комп'ютерних технологій проведення цих робіт. У разі потреби
контрольні роботи можуть здійснюватися і у традиційній формі письмової відповіді на
поставлені запитання. У такому випадку завданнями контрольних робіт можуть виступати
питання підсумкового контролю, кількість яких буде обмежена тематичним спрямуванням
відповідного модулю.
Протягом викладання дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль
знань студентів за наступною схемою:
Таблиця 5
Тема
Форма контролю
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади надання страхових послуг. Види
особистого страхування.
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1 Страхова послуга й
особливості її реалізації

Усний контроль знань студентів та тестові завдання
протягом семінарського заняття.

2 Порядок укладання та
ведення страхової угоди

Усний контроль знань студентів протягом
семінарського заняття. Міні-контрольна

3

Страхування життя та пенсій

Вибіркова перевірка знань студентів по питанням тем
1-3, передбачених до самостійного вивчення.
Модульна контрольна №1

4 Страхування від нещасних
випадків

Усний контроль знань студентів протягом практичного
заняття.

5 Медичне страхування

Усний контроль знань студентів протягом
семінарського заняття.
Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні аспекти здійснення страхування майна,
фінансових ризиків та відповідальності

6 Страхування
підприємницьких ризиків

Усний контроль знань студентів протягом
семінарського заняття. Міні-контрольна

7 Сільськогосподарське
страхування

Вибіркова перевірка знань студентів по питанням,
передбачених до самостійного вивчення.

8 Страхування технічних
ризиків

Усний контроль знань студентів та тестові завдання
протягом семінарського заняття.

9 Страхування кредитних і
фінансових ризиків
10 Транспортне страхування
(автотранспортне, морське,
авіаційне)
11 Страхування майна і
відповідальності громадян

Усний контроль знань студентів та тестові завдання
протягом семінарського заняття.

Кінцевий контроль

Усний контроль знань студентів протягом
семінарського заняття. Міні-контрольна
Усний контроль знань студентів протягом
семінарського заняття. Міні-контрольна
Підготовка студентами реферативної роботи відповідно
до порядку написання таких робіт та їх тематики,
викладених Навчальній програмі
Іспит/Залік

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перелік питань до семестрового контролю

Страхова послуга як специфічний товар.
Класифікація страхових послуг.
Споживна вартість страхової послуги та її ціна.
Служба маркетингу страхової компанії та її функції.
Зміст маркетингових досліджень та особливості маркетингової стратегії страховика.
Напрямки вивчення й формування попиту на страхові послуги.
Системи продажу страхових послуг.
Вимоги законодавства України до страхових посередників.
Страхові брокери та сутність їх діяльності. Шляхи удосконалення вітчизняного
законодавства про діяльність страхових брокерів.
10. Роль, види і особливості реклами при реалізації страхових послуг.
11. Контроль з боку держави і страховика за реалізацією страхових послуг.
12. Етапи здійснення страхової угоди та зміст договору страхування.
13. Укладання договору страхування. Заява про страхування: форма, зміст та її призначення.
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14. Процедура і склад андеррайтингу.
15. Фактори, що впливають на вирішення про прийняття об'єкту на страхування: порівняльний
аналіз для різних видів страхування.
16. Процедура врегулювання завданих збитків. Дії сторін договору.
17. Особисте страхування, його форми, види та основні вимоги до здійснення.
18. Страхування капіталу, види і особливості страхової послуги.
19. Страхування ренти, види і особливості страхової послуги.
20. Змішане страхування життя і страхування дітей.
21. Страхування на дожиття і довічне страхування.
22. Аналіз ринку страхування життя в Україні.
23. Форми й види страхування від нещасних випадків.
24. Обов'язкові види страхування від нещасних випадків.
25. Державне особисте страхування та стан його здійснення в Україні.
26. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
27. Добровільні види страхування від нещасних випадків.
28. Страхування дітей і школярів від нещасних випадків.
29. Страхування туристів від нещасних випадків.
30. Медичне страхування, форми та особливості організації і проведення.
31. Добровільне медичне страхування.
32. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.
33. Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування в Україні.
34. Майнове страхування, його форми, види та основні вимоги до здійснення.
35. Страхування підприємницьких ризиків: сутність, форми, основні види та умови здійснення.
36. Страхування майна підприємців від вогню та інших ризиків.
37. Страхування від перерв у підприємницькій діяльності.
38. Страхування відповідальності роботодавця перед його працівниками.
39. Страхування відповідальності за невиконання комерційних договорів.
40. Страхування відповідальності товаровиробника, надавача послуг, виконавця робіт, продавця
товарів.
41. Страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища.
42. Страхування працівників від нещасних випадків за рахунок підприємця.
43. Обов’язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні
44. Форми і особливості страхування врожаїв сільськогосподарських культур і багаторічних
насаджень.
45. Страхування сільськогосподарських тварин.
46. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.
47. Порівняльна характеристика форм страхування сільськогосподарських ризиків.
48. Види і особливості страхування технічних ризиків.
49. Страхування будівельно-монтажних ризиків.
50. Страхування машин і агрегатів від поломок.
51. Страхування електронної техніки та комп’ютерних баз даних.
52. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань.
53. Вплив ринкових факторів на розвиток страхування технічних ризиків в Україні.
54. Сутність, економічний зміст, види страхування кредитів.
55. Страхування товарних і споживчих кредитів.
56. Страхування кредитів під інвестиційні проекти.
57. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу.
58. Страхування експортних кредитів.
59. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту.
60. Страхування ризику неповернення кредиту.
61. Страхування банківських кредитних портфелів.
62. Страхування банківських гарантій.
63. Страхування фінансових ризиків втрати прибутку (доходу).
64. Страхування депозитів.
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65. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні.
66. Обов’язкові види страхування при вантажоперевезеннях в Україні
67. Автотранспортне страхування, його сутність і сучасний стан.
68. Майнове страхування засобів автотранспорту.
69. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту.
70. Напрямки розвитку послуг добровільного страхування цивільної відповідальності власників
автотранспорту.
71. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції.
72. Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток.
73. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом.
74. Страхування відповідальності автоперевізника за вантаж.
75. Страхування громадян від нещасних випадків на автотранспорті.
76. Страхування морських суден.
77. Страхування відповідальності власників суден.
78. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.
79. Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж.
80. Організаційні та інші перешкоди розвитку морського страхування в Україні.
81. Страхування повітряних суден.
82. Страхування відповідальності власників повітряних суден.
83. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.
84. Страхування відповідальності авіаперевізника за вантаж.
85. Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.
86. Страхування громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті.
87. Страхування будівель і споруд, що належать громадянам.
88. Страхування домашнього майна і тварин у господарствах громадян.
89. Страхування особистої відповідальності власників будівель і домашніх тварин.
90. Страхування професійної відповідальності громадян.

VIII. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
Викладання

дисципліни

передбачає

використання

новітніх

освітніх

технологій,

спрямованих на підвищення зацікавленості студентів в вивченні курсу, оволодінні теоретичними та
практичними знаннями з предмету. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при
вивченні дисципліни будуть здійснюватися проблемні лекції (за участю студентів), презентації
(лекцій/семінарів), кейси (оцінка теорії через практичні аспекти), робота в малих групах та семінаридискусії, що використовують мультимедійне техніко-програмне забезпечення. Рекомендовані
методи активації наведені нижче у таблиці 6.
Таблиця 6

Складові методів активізації процесу навчання
Тема

Методи активізації процесу навчання
Лекції

Семінари

Інше

Змістовий модуль І. Теоретико-методичні засади надання страхових послуг. Види
особистого страхування.
1 Страхова послуга й особливості
її реалізації

Семінар – дискусія
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2

Порядок укладання та ведення
страхової угоди
3 Страхування життя та пенсій

Кейс
Презентація

4 Страхування від нещасних

випадків

5 Медичне страхування

Кейс
Участь студентів в
проведенні лекції

Змістовий модуль 2. Теоретико-практичні аспекти здійснення страхування майна,
фінансових ризиків та відповідальності
Інтернет-звіти
6 Страхування
студентів по
підприємницьких ризиків
7
8
9
10

нормативній базі

Сільськогосподарське
страхування
Страхування технічних
ризиків
Страхування кредитних і
фінансових ризиків
Транспортне страхування
(автотранспортне, морське,
авіаційне)

12 Страхування майна і

відповідальності громадян

Семінар – дискусія
Семінар – дискусія
Семінар – дискусія
Інтернет-звіти
студентів по
нормативній базі

Презентація
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Обговорення питань
семінару в робочих
групах

Основні

ІХ. Рекомендовані джерела інформації

1. Алексєєв І. В., Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Страхові послуги: Навч. посіб. - Л.: Львівська
політехніка, 2006. - 204 с.
2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 5-те вид., стереотип.– К.:Знання, 2006.–
351 с.
3. Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим
портфелем / А.Л. Баранов // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 115-124.
4. Бігдаш В. Д. Страхування: Навч.посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2007. - 448 с.
5. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та / або перестрахуванні
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html.
6. Внукова Н.М., Временко Л. В., Успаленко В. І. Страхування: теорія і практика: навч.-метод.
посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х.: Бурун Книга, 2009. - 656 с
7. Вовчак О.Д. Страхові послуги: навчальний посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська. – Львів:
Видавництво ―Компакт-ЛВ‖, 2007. – 656 с.
8. Вовчак О. Д. Страхова справа: підручник/ [Вовчак О. Д.]. - К.: Знання, 2011. - 391 с.
9. Гаманкова О. Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку/
О.Гаманкова// Вісник КНУ імені Т.Шевченка.- 2008.- №104.-С.16-19
10. Генеральна угода про торгівлю послугами СОТ; Угода, Міжнародний документ від
15.04.1994. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_017
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