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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова

Семестр 4

Кількість кредитів  5

Загальна кількість годин 150

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 45

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання: 10

аудиторних 5

самостійної роботи студента 5

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання студентам глибоких теоретичних знань та практичних 
навичок з питань страхової справи, розуміння фінансово-економічних аспектів 
сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно 
використовувати цю сферу фінансових відносин як механізм подолання ризиків у 
практичній діяльності.

Завдання - послідовне формування у студентів основних положень теорії й 
практики страхування фізичних і юридичних осіб в умовах ринкових відносин; 
засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації 
страхових послуг; розгляд  умов  надання  страхових  послуг  у  галузі  особистого, 
майнового страхування та страхування відповідальності; опанування 
організаційними засадами фінансової діяльності  страхових компаній. 



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль
Змістовий модуль 1: Сутність, значення та роль страхування

Тема 1. Сутність, принципи і роль 
страхування 10 2 2 6

Тема 2. Класифікація страхування 10 2 2 6

Тема 3. Страхові ризики і їх оцінка 12 2 4 6

Тема 4. Страховий ринок 10 2 2 6

Разом за змістовий модуль 1 42 8 10 24

Змістовий модуль 2: Основні види добровільного страхування

Тема 5. Страхова організація 10 2 2 6

Тема 6. Державне регулювання страхової
діяльності 10 2 2 6

Тема 7. Особисте страхування 12 2 4 6

Тема 8. Страхування майна 12 2 4 6

Тема 9. Страхування відповідальності 14 4 4 6

Разом за змістовим модулем 2 58 12 16 30

Змістовий модуль 3: Фінансова діяльність страховика

Тема 10. Перестрахування і
співстрахування 17 4 6 7

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток
страховика 17 4 6 7

Тема 12. Фінансова надійність страхової
компанії 16 2 7 7

Разом за змістовим модулем 3 50 10 19 21

Усього годин 150 30 45 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар запитань і відповідей 
Сутність, принципи і роль страхування 2

2. Семінар запитань і відповідей 
Класифікація страхування 2

3. Семінар з виконанням практичних задач 
Страхові ризики і їх оцінка 2

4. Семінар – розгорнута бесіда 
Страховий ринок 2

5. Семінар запитань і відповідей 
Страхова організація 2

6. Семінар запитань і відповідей 
Державне регулювання страхової діяльності 2

7. Семінар з виконанням практичних задач 
Особисте страхування 4

8. Семінар з виконанням практичних задач 
Страхування майна 4

9. Семінар з виконанням практичних задач 
Страхування відповідальності 4



10. Семінар з виконанням практичних задач 
Перестрахування і співстрахування 6

11. Семінар з виконанням практичних задач 
Доходи, витрати і прибуток страховика 6

12. Семінар з виконанням практичних задач 
Фінансова надійність страхової компанії 7

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.

3.
Добір статистичної інформації щодо динаміки та структури обсягів торгів 
різними валютами на міжнародних ринках, динаміки процентних ставок на 
міжнародних ринках, дослідження тенденцій коливання курсів валют, тощо.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Сутність, значення та роль страхування

Семінар запитань і 
відповідей 
Сутність, 

принципи і роль 
страхування

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Необхідність  стра-
хового  захисту  як  важливого  засобу  економічної  
безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності 
людей на випадок шкоди, зумовленої  ризиковими  об-
ставинами;  його  форми.  Сутність  страхування. При-
значення  страхування:  захисне,  розподільне,  інвес-
тиційне,  стабілізаційне, міжнародне.  Виникнення  та  
етапи  розвитку  страхування.  Зародження страхування 
в Україні.  Форми організації  фондів страхового захис-
ту.  Способи здійснення  страхування:  самострахуван-
ня,  взаємне  страхування,  комерційне страхування,  
державні  страхові  гарантії.  Місце  страхування  в  си-
стемі економічних категорій. Функції страхування. 
Сфери застосування страхування. Принципи  страху-
вання.  Системи  страхування.  Роль  страхування  в  
активізації бізнесу;  в  економії  коштів,  що резервую-
ться  на  покриття  можливих  втрат  від непередбаче-
них обставин; в ефективнішому формуванні й викори-
станні фондів соціального призначення; у збільшенні 
обсягів інвестицій. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитань і 
відповідей 

Класифікація 
страхування

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття  про  кла-
сифікацію,  її  наукове  та  практичне  значення.  Ознаки 
класифікації:  історичні,  економічні,  юридичні.  Кла-
сифікація  за  об'єктами страхування: особисте, майнове 
та страхування відповідальності. Класифікація за  ро-
дом  небезпеки.  Класифікація  за  формами  проведен-
ня.  Класифікація  за статусом  страхувальника. Страху-
вання  за  юридичними  ознаками.  Обов'язкове страху-
вання. Добровільне страхування.   
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Страхові ризики і 

їх оцінка

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття ризику. 
Основні характеристики ризику. Визначення рівня 
ризику. Аспекти  ризику  в  страхуванні.  Частота  ри-
зику  та  розмір  шкоди.  Управління ризиком.  Види  
ризику  та  їх  оцінка.  Суб'єктивні  та  об'єктивні  ри-
зики. Матеріальні  й  нематеріальні  ризики.  Чисті  та  
спекулятивні  ризики. Фундаментальні й часткові ризи-
ки. Ризикові обставини та страховий випадок. Ознаки  
страхового  ризику.  Роль  ризик  - менеджменту  у  
виявленні, розпізнаванні,  ідентифікації  та  визначенні  
методів  впливу  на  ризик.  Методи управління ризи-
ком: скасування, запобігання втратам і контроль, стра-
хування, поглинання.   
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Страховий ринок

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття страхового 
ринку. Суб'єкти страхового ринку. Страхові послуги як  
об'єкти  взаємовідносин  страховиків  і страхувальників. 
Роль  страхових посередників.  Перспективи  розвитку  
страхового  ринку  України.  Сутність  і завдання  мар-
кетингу  в  страхуванні.  План  маркетингу. Інформа-
ційне забезпечення маркетингових досліджень. Реалі-
зація страхових послуг. Страхові договори. Права та 
обов'язки сторін.   
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Змістовий модуль 2: Основні види добровільного страхування

Семінар запитань і 
відповідей 
Страхова 

організація

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Страхова індустрія 
як частина сфери послуг. Форми організації страхових  
компаній в Україні. Порядок створення,функціонування 
та ліквідації страхових компаній. Товариства взаємного 
страхування. Спеціалізація страховиків. Умови залу-
чення  іноземних  інвесторів  до  створення  страхових  
організацій.  Ресурси страховика: фінансові, мате-
ріальні, трудові, інформаційні. Структура страхових  
компаній.  Центральний  офіс.  Філії  та представницт-
ва.  Управління  страховою компанією. Страхові об'єд-
нання.  
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитань і 
відповідей 
Державне 

регулювання 
страхової 
діяльності

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Правове забезпе-
чення  страхування.  Страхові  відносини  в  системі  
цивільного  права.  Зобов’язальні  правовідносини  в  
процесі  здійснення страхування.  Зобов’язання  страхо-
вика.  Принцип  добровільності  при  здійснені добро-
вільного  страхування.  Система  правового  регулюван-
ня  страхової діяльності. Страхове законодавство. Нор-
мативні акти міністерств та відомств. Структура,  зав-
дання  та  функції  органів  державного  нагляду  за  
страховою діяльністю.  Завдання  органу  нагляду  за  
страховою  діяльністю.  Права  органу страхового  наг-
ляду.  Взаємовідносини  страховика  і  держави.  Гаран-
тії  прав  та законних інтересів страховиків. Ліквідація, 
реорганізація та санація страховика. Страховий  нагляд  
у  країнах  Європейського  Союзу.  Правові  основи  та  
мета нагляду.  Розмежування  та  розподіл  функцій  у  
сфері  нагляду  за  страховою діяльністю.  Етапи  здійс-
нення  нагляду.  Напрямки  вдосконалення  державної  
політики в галузі страхування. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Особисте 

страхування

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Страхування  
життя  та  його  основні  види.  Змішане  страхування  
життя. Довічне  страхування.  Страхування  до одру-
ження.  Страхування  пенсій. Обов'язкові  види  стра-
хування  від  нещасних  випадків  і  професійних зах-
ворювань.  Страхування  від  нещасних  випадків  на  
транспорті;  страхування військовослужбовців  тощо.  
Добровільне  індивідуальне  й  колективне страхування 
від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб'єкти 
та об'єкти медичного  страхування.  Умови  обов'яз-
кового  медичного  страхування. Добровільне медичне 
страхування 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Страхування 

майна

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Страхування манна 
юридичних осіб: суб'єкти страхування, страхові події,  
порядок  укладання  договорів,  умови  відшкодування  
збитків.  Особливості страхування  технічних  ризиків.  
Страхування  транспортних  засобів: автомобільного  та 
іншого  наземного,  морського,  авіаційного транспорту. 
Страхування вантажів. Страхування майна громадян: 
будівель і споруд; тварин: домашнього та іншого майна 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Страхування 

відповідальності

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Страхування ци-
вільної  відповідальності  власників  транспортних  
засобів. Моторне  (транспортне)  страхове  бюро  Украї-
ни  та  його  функції.  Міжнародна система  «Зелена  
картка».  Страхування  відповідальності  інших  видів  
транспорту.  Страхування  відповідальності  товарови-
робників  за  якість продукції.  Страхування профе-
сійної  відповідальності.  Страхування відповідальності  
за  забруднення  довкілля.  Інші  види  страхування  
відповідальності.  
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Змістовий модуль 3: Фінансова діяльність страховика

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Перестрахування і 
співстрахування

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Необхідність і 
сутність перестрахування, стан і перспективи його 
розвитку. Суб'єкти  перестрахування.  Ринки  пере-
страхування.  Вимоги  законодавства України  щодо  
перестрахування  ризиків  у  нерезидентів.  Методи  
перестрахування.  Факультативне  перестрахування.  
Облiгаторне перестрахування. Форми проведення 
перестрахувальних операцій. Пропорційне пере-
страхування. Квотні і екцедентні договори пропор-
ційного перестрахування, їх  характеристика,  переваги  
та  види.  Непропорційне  перестрахування:  на  базі 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

екцеденту  збитку,  на  базі  екцеденту  збитковості.  
Співстрахування  й  механізм його застосування. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Доходи, витрати і 

прибуток 
страховика

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Склад  доходів  
страховика.  Доходи  від  страхової  діяльності. Зароб-
лені страхові  премії,  порядок  Їх  визначення.  Доходи  
від  інвестування  тимчасово вільних  коштів.  Витрати  
страховика:  їх  склад  та  економічний  зміст. Собівар-
тість  страхової  послуги.  Виплата  страхових  сум  і  
страхового відшкодування.  Витрати  на  утримання  
страхової  компанії.  Прибуток страховика.  Визначення 
прибутку  від  страхової  діяльності.  Прибуток  від 
інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. Оподатку-
вання страховиків. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Фінансова 
надійність 

страхової компанії

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття фінансової 
надійності  страховика  та  її  значення.  Формування  
збалансованого  страхового  портфеля.  Відбір  ризиків.  
Тарифна  політика. Перестрахування  як  метод  забез-
печення  фінансової  надійності.  Фінансові методи  за-
безпечення  надійності  страхових  компаній. Плато-
спроможність страховика, умови її забезпечення. Влас-
ні кошти страховика. Технічні резерви, їх  склад. Показ-
ники  платоспроможності.  Фактичний  і  нормативний  
запаси платоспроможності, порядок їх обчислення.  
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

7. Результати навчання

1. Здатність аналізувати фактори, що впливають на формування попиту на страхові послуги

2. Уміння виконувати порівняльний аналіз довгострокового страхування життя та ризикових 
видів особистого страхування

3. Здатність встановлювати причини та чинники, що стримують розвиток страхування життя в 
Україні

4. Уміння визначати страхову суму та страхового відшкодування при страхуванні майнових 
ризиків

5. Знання методик розрахунку збитків та відшкодування при добровільному та обов’язковому 
страхуванні майна сільськогосподарських підприємств

6. Знання проблем впровадження міжнародної системи страхування «Зелена картка» в Україні

7. Розуміння складності морського і авіаційного страхування

8. Знання переліку майна громадян, що покривається і не покривається страховим захистом

9.

Уміння визначати вартісні параметри страхових послуг, що захищають майнові інтереси 
приватних власників майна і несуть відповідальність за свої дії чи бездіяльність у разі 
заподіяння  
шкоди третій особі



10.
Володіння прийомами пошуку та використання наукової інформації, використання при 
цьому технічних засобів збору та обробки інформації, вміння працювати на персональному 
комп’ютері

11. Здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів

12. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для 
вирішення стратегічних та поточних завдань розвитку страхових операцій

13. Здатність виконувати роботу у команді, зокрема здатність взаємодії із колегами та 
виконання обов’язкової роботи в установлені терміни

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 - 1 - - 2

Тема 2 1 - 1 - - 2

Тема 3 1 - 1 - - 2

Тема 4 1 - 1 - - 2

Разом 
змістовий 
модуль 1

4 - 4 - 5 13

Змістовий модуль 2.

Тема 5 1 1 1 - - 3

Тема 6 - - 1 - - 1

Тема 7 1 1 1 - - 3

Тема 8 1 1 1 - - 3

Тема 9 1 1 1 - - 3

Разом 
змістовий 
модуль 2

4 4 5 - 5 18

Змістовий модуль 3.

Тема 10 1 1 1 - - 3

Тема 11 1 1 1 - - 3

Тема 12 1 1 1 - - 3



Разом 
змістовий 
модуль 3

3 3 3 5 5 19

Разом 11 7 12 5 15 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Нєізвєстна О.В. Страхуваня. Конспект лекцій / О.В. Нєізвєстна. – Кривий Ріг:
ДонНУЕТ, 2016. – 280 с.

2. Страхування: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. 
Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2011. — 607 с.

3.
Безугла В.О. Загірняк О.М., Шаповал Л.П. Соціальне страхування : 
[навч. посібник] / за ред. Безугла В.О. –  К.: «Центр учбової літератури», 
2010. – 425 с.

4. Степанова Т.В. Основи страхування в Україні: курс лекцій. – К.: Бурун 
Книга, - 2010. – 108 с.

5.
Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, 
Х.Я. Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти – Львів: Видавництво 
ЛОБф «Медицина і право», 2010. – 216 с.

6. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 
240 с.

7. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. 
Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с. 

8. Страхування: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк; 
за ред. Т.А. Говорушко. – К.: – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 c.

Допоміжна 

9. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, 
О.І. Завійська, - Л.: Компакт – ЛВ, 2005. – 656 с.  



10. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. – КНЕУ, 2007. – 
328 с.

11. Говорушко Т.А. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: 
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с. 

12. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.:
Центр учбової літератури, 2010. – 318с. 

13. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 240 с.  

14.
Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.:
2008. – 283 с.  

15. Страхування: теорія і практика/ За загл. ред. Н.М. Внукової: Харків: Бурун 
книга, - 2007. – 376 с.  

16. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. - : 
Знання України, 2006. – 284 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Ліга страхових організацій України - http://www.uainsur.com

2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України - http://
www.dfp.gov.ua

3. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового 
розвитку - http://ufin.com.ua/

4. Все про страхування - http://www.forinsurer.com 

5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52

6. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. №3167-XII // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 25

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 – 44

8.
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