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Опис дисципліни 

 

 Дисципліна «Страхові послуги» спрямована на формування у студентів знань, навичок та 

вмінь, які дозволять фахівцям у сфері страхового ринку розуміти проблеми і практику 

організації страхової справи та надання страхових послуг. Метою вивчення навчальної 

дисципліни «Страхові послуги» є оволодіння студентами теоретико-методичними та 

практичними навичками забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страховому захисті, 

а також формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків. Предметом вивчення 

дисципліни «Страхові послуги» є організація роботи страховиків щодо забезпечення та 

реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страховому захисті; система відносин між 

сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу страхових послуг.  

 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 
Тема Результати навчання Завдання 

1 
Страхові послуги та 

особливості їх реалізації 

Знати термінологію та чинне законодавство з 

питань організації страхової справи та надання 

страхових послуг. Знати класифікацію 

страхових послуг за: способом споживання; 

критерієм клієнта; об’єктами страхування; 

формами здійснення. Розуміти особливості 

формування попиту на страхові послуги та 

систему продажу страхових послуг. 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

2 
Порядок укладання та 

ведення страхових угод 

Володіти знаннями щодо етапів процедури 

укладення та ведення страхової угоди та 

Тести, 

питання, 



   

 

застосовувати на практиці фахові навики що 

стосуються андеррайтингу, систем страхового 

забезпечення, врегулювання вимог 

страхувальника щодо відшкодування збитків. 

ситуаційні 

завдання 

3 
Страхові 

накопичувальні послуги 

Розуміти сутність та специфіку страхового 

захисту життя та пенсій громадян, володіти 

знаннями щодо організації роботи страхової 

компанії, пов’язаної із здійсненням 

страхування життя та пенсій і на практиці 

використовувати фахові навики щодо надання 

страхових послуг за такими видами 

страхування як страхування життя дітей до 

повноліття і вступу в шлюб; страхування дітей 

для отримання освіти; родинне страхування; 

страхування життя для отримання додаткової 

пенсії. 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

4 
Страхові послуги у разі 

нещасних випадків 

Володіти знаннями та на практиці 

застосовувати навики щодо надання страхових 

послуг у частині обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на 

транспорті; добровільних видів страхування 

від нещасних випадків; індивідуального 

страхування від нещасних випадків: дітей, 

школярів, молоді і студентів, дорослих; 

колективного страхування від нещасних 

випадків (туристів, працівників підприємств). 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

5 Медичне страхування 

Володіти знаннями щодо сутності та 

особливостей надання страхових послуг у 

медичному секторі. Розуміти особливості 

організації добровільного та обов’язкового 

медичного страхування, страхування на 

випадок хвороби, безперервного страхування 

здоров’я, медичного страхування громадян, 

котрі виїжджають за кордон. 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

6 

Страхування 

підприємницьких 

ризиків 

Володіти знаннями, навиками щодо 

підприємницьких ризиків і оцінки потреб 

підприємця у страховому захисті та організації 

і проведенні страхування на випадок вогню, 

стихійного лиха та крадіжки; страхування від 

перерв у виробництві внаслідок знищення або 

пошкодження застрахованого майна; 

страхування відповідальності 

товаровиробників за якість продукції, що 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 



   

 

виробляється; страхування відповідальності 

товаровиробників за забезпечення зайнятості 

робочих місць; страхування відповідальності 

товаровиробників за забруднення 

навколишнього середовища; страхування 

працівників від нещасних випадків за рахунок 

коштів підприємства. 

7 

Страхування 

сільськогосподарських 

ризиків 

Розуміти особливості механізму страхового 

захисту аграрного сектору економіки та на 

практиці застосовувати навики оранізації і 

проведення страхування посівів 

сільськогосподарських культур, страхування 

тварин в сільськогосподарських 

підприємствах, страхування дорослого 

поголів’я, молодняка та племінних тварин, 

обов’язкового страхування тварин на випадок 

загибелі, знищення, вимушеного забою, від 

хвороб, стихійних лих та нещасних випадків, 

страхування будівель та іншого майна 

сільськогосподарських підприємств. 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

8 
Страхування технічних 

ризиків 

Володіти фаховими знаннями і навиками щодо 

специфіки страхування технічних ризиків та 

організації і проведення страхування 

будівельно-монтажних ризиків, страхування 

машин від поломок, страхування електронної 

техніки, страхування післяпускових 

гарантійних зобов’язань.  

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

9 
Страхування кредитних 

і фінансових ризиків 

Розуміти сутність та економічний зміст 

страхування фінансових ризиків і страхування 

кредитів та володіти фаховими навиками щодо 

страхування товарних кредитів; страхування 

кредитів під інвестиційні засоби; страхування 

споживчих кредитів; страхування 

матеріальних цінностей, що передаються в 

заставу; страхування експортних кредитів; 

страхування ризику непогашення кредиту; 

страхування майнової застави (іпотеки); 

страхування відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту; страхування виданих 

гарантій (порук) і отриманих гарантій (порук) 

та порядок їх здійснення; страхування 

комерційних (товарних) та споживчих 

кредитів; страхування банківських депозитів 

на випадок їх втрати внаслідок банкрутства 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 



   

 

банку; страхування втрати прибутку (доходу) 

внаслідок знищення застрахованого майна; 

страхування ризику неплатежу, ризику 

невиконання договірних зобов’язань. 

10 

Страхування 

автотранспортних 

ризиків 

Розуміти сутність, специфіку 

автотранспортних ризиків та особливості 

надання страхових послуг за такими видами 

страхування як “Автокаско”, обов’язкове та 

добровільне страхування цивільної 

відповідальності власника наземного 

транспортного засобу, “Зелена картка”. 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

11 
Страхування авіаційних 

ризиків 

Розуміти сутність і особливості страхування 

авіаційних ризиків та володіти фаховими 

навиками щодо надання страхових послуг за 

такими видами страхування як: страхування 

повітряних суден; страхування 

відповідальності повітряного перевізника за 

шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, 

вантажу; страхування відповідальності 

експлуатанта повітряного судна за шкоду, 

заподіяну третій особі; страхування членів 

екіпажу повітряного судна та іншого 

авіаційного персоналу; страхування 

працівників замовника авіаційних робіт, 

пов’язаних із забезпеченням технологічного 

процесу під час виконання авіаційних робіт; 

страхування вантажів, що перевозяться 

авіаційним транспортом; страхування 

відповідальності обслуговування повітряного 

простору; страхування громадян від нещасних 

випадків на повітряному транспорті; космічне 

страхування.  

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

12 

Страхування майна і 

відповідальності 

громадян 

Розуміти сутність та особливості страхування 

майна і відповідальності громаян і володіти 

фаховими навиками щодо надання страхових 

послуг за такими видами страхування як: 

страхування нерухомого майна громадян 

(будівель і споруд); страхування майна, котре 

належить підприємцям, які здійснюють 

діяльність без утворення юридичної особи; 

страхування тварин у господарствах громадян; 

страхування домашнього майна; страхування 

квартир; обов’язкове страхування 

відповідальності власників собак щодо шкоди, 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 



   

 

яка може бути заподіяна третім особам; 

обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають 

у власності чи іншому законному володінні 

зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна 

третій особі або її майну внаслідок володіння, 

зберігання чи використання цієї зброї; 

обов’язкове страхування професійної 

відповідальності осіб, діяльність яких може 

заподіяти шкоду третім особам.  
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час модульних контрольних 

робіт заборонені. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

навчального курсу. Проте з вагомих причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 

заняття (теми 1–6) – 5 

балів за тему – макс. 

30 балів. 

 

Модульна робота – 

макс. 70 балів. 

Опитування під час заняття 

(теми 7–12) – 5 балів за тему 

– макс. 30 балів. 

 

Модульна робота – макс. 70 

балів. 

Підготовка КПІЗ – макс. 40 

балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 30 

балів. 

 

Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 30 балів. 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
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