1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з
розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
4 кредитів / 120 годин
3
5
4
4
120
56
8
56
залік

Метою навчальної дисципліни «Страхові послуги» є вивчення механізму
надання страхових послуг страховими компаніями в Україні, формування системи
практичних навичок з розробки, просування і продажу страхових продуктів та
обслуговування клієнтів страхових компаній.
Завдання навчальної дисципліни:
- розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні
теоретичних знань у ході вивчення курсу, вивчення й аналізу страхового
законодавства, теорії та практики;
- сформувати цілісне уявлення про страхові послуги як особливий товар, їх
соціально-економічне призначення, технологію розробки страхових продуктів, їх
корегування та адаптацію до вимог страхувальників;
- поглибити теоретичні знання студенів з питань укладання та ведення
страхової угоди: визначення мети укладання договору страхування, аналізу та
оцінки ризиків за об’єктом страхування, розрахунку страхового тарифу та
формулювання інших умов угоди;
- деталізувати знання за окремими видами страхування й надати конкретну
інформацію про технологію роботи страхової компанії з клієнтами при прийнятті
ризиків на страхування та врегулюванні вимог страхувальників при настанні
страхових випадків.
Студент повинен знати:
- законодавчу та нормативну базу України, міжнародні стандарти, що
регулюють та регламентують умови розробки та реалізації страхових послуг;
- порядок розробки та просування страхової послуги, основні бізнес
процеси при укладанні й обслуговуванні договорів страхування;
- порядок організації роботи компанії при прийнятті ризиків на

страхування, їх оцінки з боку андерайтерів, визначення страхового тарифу,
франшизи, порядку ведення договорів та їх обслуговування при настанні
страхового випадку;
- особливості моніторингу договорів за окремими видами страхування,
порядок прийняття рішень зі зменшення ступеню ризиків до та під час
врегулювання збитків;
- організацію роботи компаній зі страхування життя: визначення умов
страхування конкретного клієнту, порядок надання страхових послуг за видами
страхування життя, проведення експертизи при настанні страхових подій тощо.

Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Назва змістових модулів, тем

Лекції

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. Загально-теоретичні аспекти організації страхової діяльності
Тема 1. Страхова послуга та особливості її
реалізації
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової
угоди
Модульний контроль
Разом

16

4

4

8

16

4

4

8

2
34

2
8

8

16

Змістовий модуль 2. Особливості надання страхових послуг з особистого страхування
Тема 3. Страхування життя та пенсій
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
Тема 5. Медичне страхування
Модульний контроль
Разом

10
8
10
2
30

4
2
2

2
2
2

8

6

4
4
6
2
14

Змістовий модуль 3. Особливості надання страхових послуг з майнового страхування
Тема 6. Страхування фінансових та кредитних
ризиків
Тема 7. Страхування підприємницьких ризиків
Тема 8. Автотранспортне страхування
Модульний контроль
Разом

10

2

4

4

14
8
2
34

4
2

4
2

6
4

8

10

2
14

Змістовий модуль 4. Особливості надання страхових послуг зі страхування
відповідальності
Тема 9. Страхування відповідальності як галузь
10
2
2
страхування
Тема 10. Страхування відповідальності громадян
10
2
2
Модульний контроль
2
Разом 22
4
4
Усього 120
28
28
Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.

6
6
2
12
56

Після опанування дисципліни студент повинен уміти:
обґрунтувати теоретичні основи існування страхової послуги як
специфічної системи відносин, що виникають між страховиками та
страхувальниками з метою задоволення потреб кожної із сторін та здійснюються за
певною технологією;
- здобути необхідну інформацію для формування проекту договору
страхування згідно з особливостями страхових інтересів страхувальників;
- провести оцінку ризиків з метою прийняття рішень про можливість їх
страхування за певних умов;
- скласти необхідні документи для укладання договорів страхування та
врегулювання претензій страхувальників при настанні страхової події;
- здійснювати наукові дослідження з проблем функціонування страхових
послуг в Україні та зарубіжних країнах.
Загальні компетентності:
ЗК-7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації: здатність
здійснювати лідерські функції в колективі задля досягнення спільної мети;
здатність розробляти та управляти проектами, ставити цілі, приймати і втілювати
рішення.
ЗК-9. Здатність приймати обґрунтовані рішення: спроможність
організовувати власну діяльність та ефективно управляти часом; спроможність
орієнтуватися у різних поглядах на проблему та шляхи її розв’язання, аналізувати й
осмислювати отриманий розв’язок, переконливо його представляти.
ЗК-10. Навички міжособистісної взаємодії: здатність ефективно
спілкуватися із спеціалістами та неспеціалістами, включаючи формування навичок
до викладання; здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність
взаємодії із колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни.
Фахові компетентності спеціальності:
ФК-10. Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної,
управлінської, облікової інформації для складання службових документів та
аналітичних звітів: здатність знаходити інформацію за допомогою сучасних
економічних та інших джерел інформації, вміння використовувати інформацію
для складання звітності страховика.
ФК-15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або
декількох
професійних сферах у межах
спеціальності:
здатність
продемонструвати знання особливостей страхування як структурної ланки
фінансової системи в умовах ринкової економіки у короткостроковому та
довгостроковому періодах.
ФКОП-1. Формування фахових компетентностей у вирішенні питань з
економічно
ефективного
функціонування
страховика:
здатність
продемонструвати знання та уміння розробки бізнес-проектів щодо покращення
діяльності страховиків в умовах євроінтеграційного розвитку України.
ФКОП-2. Розвиток новаторських здібностей: здобуття навичок оцінки
ситуації та прийняття рішень на основі проведення досліджень та розробки бізнеспланів по впровадженню інноваційних та інвестиційних проектів, розробка
стартап-проектів, орієнтація проектів на підвищення ефективності функціонування
страховиків в умовах невизначеного економічного середовища їх функціонування.

ФКОП-3. Здатність до дослідження та аналізу економічних і фінансових
явищ на страховому ринку.
Програмні результати навчання.
ПРН-У-4. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів
розвитку фінансової науки.
ПРН-У-9. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПРН-У-10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну
інформацію, розраховувати економічні показники.
ПРН-У-11. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
ПРН-У-22. Набути навички розробки бізнес-проектів на основі аналізу
економічних процесів, що є актуальними у страховій сфері, та орієнтованих на
підвищення ефективності функціонування страховика в умовах сучасного бізнессередовища.
ПРН-У-24. Набути навички аналізу та оцінки економічних тенденцій на
страховому ринку з урахуванням євроінтеграційного напряму розвитку української
економіки.

Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загально-теоретичні аспекти організації
страхової діяльності
Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації
Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову
послугу. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й
формування попиту на страхові послуги. Система страхових послуг. Безпосередній
продаж: переваги та недоліки. Продаж через посередників: переваги та недоліки.
Права і обов'язки страхових посередників. Роль реклами в реалізації страхових
послуг. Види страхової реклами і вимоги до неї.
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди
Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андерайтинг;
укладання договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог
страхувальника щодо відшкодування збитків. Заява про страхування: форма
подання, зміст, значення. Андерайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про
прийняття об'єкта на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів
і розмірів страхового покриття; франшизи; розрахунок страхової премії. Укладання
договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування.
Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії
страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування
характеру і розмірів збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування.
Змістовий модуль 2. Особливості надання страхових послуг з
особистого страхування
Тема 3. Страхування життя та пенсій
Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування.
Обсяги страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі

страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати
страхових премій. Організація роботи страхової компанії по визначенню страхових
і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним
для цього особам. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб. Довічне
страхування. Страхування пенсій.
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків.
Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті. Інші види обов'язкового страхування від
нещасних випадків. Добровільні види страхування від нещасних випадків і умови
їх проведення. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.
Страхування дітей від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних
випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.
Тема 5. Медичне страхування
Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб'єкти
страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх
особливості. Обов'язкове медичне страхування. Права й обов'язки сторін страхових
відносин. Організація роботи страхової компанії, пов'язана з настанням
відповідальності за фактом страхового випадку. Добровільне медичне страхування.
Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування.
Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечення.
Відмова у виплаті. Медичне страхування громадян, які виїжджають за кордон.
Змістовий модуль 3. Особливості надання страхових послуг з майнового
страхування
Тема 6. Страхування фінансових та кредитних ризиків
Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері. Сутність
та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів:
матеріальна або юридична. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів
під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. Страхування
матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Характеристика окремих видів
страхування кредитних ризиків. Страхування ризику непогашення кредиту.
Страхування банківських гарантій. Сутність та економічний зміст страхування
фінансових ризиків. Характеристика окремих видів страхування фінансових
ризиків: страхування прибутку (доходу); страхування депозитів; інші види. Умови
страхування.
Тема 7. Страхування підприємницьких ризиків
Зміст поняття «підприємницькі ризики». Роль страхування у забезпеченні
потреб підприємця в страховому захисті. Страхування від вогню та інших
небезпек. Основні умови страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг
відповідальності; об'єкти страхування, їх оцінка; виключення; строк дії договору.
Страхова сума, страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове
відшкодування. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або
пошкодження
застрахованого
майна.
Страхування
відповідальності
товаровиробників: за якість продукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості
робочих місць; забруднення навколишнього середовища; страхування працівників
від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.
Тема 8. Автотранспортне страхування

Страхування автотранспортних засобів. Загальна характеристика умов
страхування. Програми страхування автотранспорту. Обсяг страхової
відповідальності. Страхове відшкодування. Особливості надання послуг у
страхуванні автотранспорту. Обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників автотранспортних засобів. Суб'єкти страхування.
Порядок укладання договору, перелік необхідних документів, андерайтинг.
Визначення страхового платежу, термінів страхування. Оцінка збитків. Страхове
відшкодування. Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток. Страхування
вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об'єкти страхування.
Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий
тариф. Страхова премія. Визначення й порядок відшкодування збитків.
Змістовий модуль 4. Особливості надання страхових послуг зі
страхування відповідальності
Тема 9. Страхування відповідальності як галузь страхування
Об’єкти
страхування
відповідальності.
Структура
страхування
відповідальності: страхування відповідальності власників транспортних засобів,
страхування професійної відповідальності, страхування відповідальності
підприємця, страхування відповідальності інвестора, страхування кредитів,
страхування депозитів тощо. Права й обов’язки партнерів у страхуванні цивільної
відповідальності власників транспортних засобів. Суб’єкти обов’язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів:
страховики (страхові компанії), моторне (транспортне) страхове бюро,
страхувальники (власники транспортних засобів), юридичні та фізичні особи, яким
заподіяна шкода транспортним засобом внаслідок транспортної пригоди.
Припинення дії договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів. Страхування професійної відповідальності.
Страхування кредитних ризиків.
Тема 10. Страхування відповідальності громадян
Страховий захист відповідальності громадян перед третіми особами. Види й
форми страхування. Страхування особистої відповідальності власників будівель.
Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин. Страхування
професійної та іншої відповідальності.

Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Максимальна кількість

Кількість одиниць

Максимальна кількість

Кількість одиниць

Максимальна кількість

1
1
5

Модуль 4

Кількість одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування практичних занять
Виконання завдань для самостійної роботи

Модуль 3

Максимальна кількість

1
2
3

Вид діяльності студента

Модуль 2

Кількість одиниць

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Модуль 1

4
4
2

4
4
10

4
3
3

4
3
15

4
5
3

4
5
15

2
2
2

2
2
10

Робота на практичних (семінарських)
заняттях
5
Виконання модульної контрольної роботи
Разом
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:
4

10

4

40

3

30

5

50

2

20

25

1

25
83

1

25
77

1

25
99

1

25
59

318
318 / 100 = 3,18

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

Назва теми

Кількість
годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Загально-теоретичні аспекти організації страхової діяльності
Страхова послуга та особливості її реалізації
8
Порядок укладання та ведення страхової угоди
8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II
Особливості надання страхових послуг з особистого страхування
Страхування життя та пенсій
4
Страхування від нещасних випадків
4
Медичне страхування
6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III
Особливості надання страхових послуг зі страхування майна
Страхування фінансових та кредитних ризиків
4
Страхування підприємницьких ризиків
6
Автотранспортне страхування
4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV
Особливості надання страхових послуг зі страхування відповідальності
Страхування відповідальності як галузь страхування
6
Страхування відповідальності громадян
6
56
Разом

Бали

5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
50

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Поточний контроль за результатами виконання контрольних
(модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних
умінь і навичок, які студент набув після завершення вивчення навчального
матеріалу змістового модуля з дисципліни. Виконання модульних
контрольних робіт здійснюється в аудиторії.
Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи за
кожним модулем. Контрольні (модульні) роботи включають тестування,
відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань та ситуацій.
Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних
контрольних робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою
навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення.
Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні:
20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних питань, тестових та практичних
завдань.

15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.
10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його
основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.
1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає,
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань,
допускаючи при цьому суттєві неточності.
0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти,
не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.
Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю
Модулі
І
ІІ

III

IV

Теми дисципліни
Теми 1, 2 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 3, 4, 5 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 6, 7, 8 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 9, 10 згідно з
тематичним планом
дисципліни

Форма контролю

Максимальна
сума балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів
навчання студента за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку.
Залік (диференційований залік) – це вид семестрового контролю, при
якому засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з
кредитного модуля оцінюється, як правило, на підставі рейтингової системи
оцінювання за результатами поточного контролю (тестування, поточного
опитування, виконання модульних контроль них робіт та певних видів робіт
на семінарських заняттях) протягом семестру. Підсумковий семестровий
контроль оцінюється від 0 до 100 балів, що переводиться у національну
шкалу та шкалу ЕCTS для отримання рейтингової оцінки знань студента.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з
дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним
планом та програмою на семестр з цієї навчальної дисципліни. Контроль
успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни, де
зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.

Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою

Рейтингова
оцінка

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Значення оцінки

А

90-100

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з можливими, незначними
недоліками

В

82-89

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок

С

75-81

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D

69-74

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності

E

60-68

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)

FX

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання

F

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68

Незадовільно

0-59

Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год.,
самостійна робота – 56 год.
Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

Загально-теоретичні
аспекти організації
страхової діяльності

Особливості
надання
страхових послуг
з особистого
страхування

Особливості надання
страхових послуг з
майнового
страхування

Особливості
надання
страхових послуг
зі страхування
відповідальності
Страхування
відповідальності як галузь
страхування

Страхування
відповідальності громадян

Страхування
відповідальності як галузь
страхування

Страхування
відповідальності громадян

14

Автотранспортне
страхування

13

Автотранспортне
страхування

12

Страхування
підприємницьких ризиків

10,11

Страхування
підприємницьких ризиків

9

Страхування фінансових та
кредитних ризиків

Страхування життя та
пенсій
Страхування життя та
пенсій

8

Страхування фінансових
та кредитних ризиків

Порядок укладання та
ведення страхової угоди
Порядок укладання та
ведення страхової угоди

7

Медичне страхування

Страхова послуга та
особливості її реалізації
Страхова послуга та
особливості її реалізації

5,6

Теми лекцій

3,4

Теми семінарських
занять

1,2

Медичне страхування

Лекції

Змістовий модуль ІІ

Страхування від нещасних
випадків

Назва
модуля

Змістовий модуль І

Страхування від нещасних
випадків

Модулі

Самостійна
робота

15 балів

15 балів

15 балів

10 балів

Поточний
контроль

МК – 25 балів

МК – 25 балів

МК– 25 балів

МК – 25 балів

Рекомендовані джерела
Основна (базова)
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16. Паращак О. Страхування фінансових ризиків. Страхування кредитних ризиків /
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