




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ФІНАНСИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ” 

 

1. Опис дисципліни “Фінанси страхових компаній” 

Дисципліна – “Фінанси 

страхових компаній” 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS  – 5 

Галузь знань – 07 

Управління та 

адміністрування 

Нормативна дисципліна циклу 

професійної підготовки за 

фаховим спрямуванням 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність – 072 

Фінанси, банківська справа 

та страхування. 

 

Освітньо-професійна 

програма – “Фінансовий 

менеджмент” 

Рік підготовки: 

денна – 4; 

заочна – 4  

 

Семестр/сесія: 

денна – 1; 

заочна – 10, 11 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 

денна – 39 год.; 

заочна – 8 год. 

 

Практичні заняття: 

денна – 26 год.; 

заочна – 4 год. 

Загальна кількість 

годин – 150 год. 

Самостійна робота: 

денна – 81 год. 

(у тому числі тренінг: 

денна – 4 год.); 

заочна – 138 год. 

 

Індивідуальна робота: 

денна – 4 год. 

Тижневих годин: 

денна – 10 год.,  

з них аудиторних – 5 год. 

Вид підсумкового контролю: 

іспит 

 

 

2. Мета і завдання дисципліни “Фінанси страхових компаній” 

 
2.1. Мета вивчення дисципліни 

Програму дисципліни “Фінанси страхових компаній” призначено для студентів 

економічних спеціальностей освітнього рівня бакалавр денної і заочної форм навчання. Курс 

передбачає набуття студентами знань і практичних навиків щодо формування, розподілу та 

використання фінансових ресурсів страхових компаній. Дисципліна “Фінанси страхових 

компаній” передбачає послідовне і систематичне вивчення основних питань, знання котрих 

необхідне для професійної підготовки бакалаврів, магістрів. 

Метою викладання дисципліни “Фінанси страхових компаній” є отримання студентами 

базових знань з організації фінансів страховика з огляду на специфіку страхової діяльності. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни “Фінанси страхових компаній” студенти повинні: 



 опанувати теоретичні основи сутності фінансів страхових компаній і 

особливості їх організації; 

 розуміти кругообіг грошових коштів страховиків, формування їхнього власного 

та залученого капіталу; 

 вивчити специфіку грошових надходжень страховиків; 

 розкрити сутність та призначення страхових резервів, порядку їхнього 

формування; 

 набути знання щодо розміщення коштів страхових резервів, формування 

оптимальної структури дозволених активів; 

 вивчити сутність та порядок формування та розподілу фінансового результату 

страхових організацій; 

 розуміти особливості оподаткування страхових компаній; 

 вміти оцінювати фінансовий стан страховиків та їхню платоспроможність. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни 

Розуміння особливостей функціонування фінансів страхових компаній та здатність 

використовувати фінансові механізми страхового захисту майнових інтересів юридичних і 

фізичних осіб у разі настання страхових випадків. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни “Фінанси страхових компаній” є 

“Страхування”, “Гроші та кредит” та “Фінансовий менеджмент”. 

 

2.5. Результати навчання 

Демонструвати уміння використовувати фінансові механізми страхового захисту 

майнових інтересів юридичних і фізичних осіб при настанні страхових випадків на основі 

застосування необхідного методичного інструментарію. 

 

 

3. Програма дисципліни “Фінанси страхових компаній” 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та юридичні аспекти організації фінансів страхових 

компаній 

Тема 1. Сутність фінансів страхових компаній та особливості їх організації 

Економічна сутність страхової діяльності. Статус страховиків в Україні. Страхова 

компанія як фінансова установа. Організаційно-правова форма страховиків як суб’єктів 

господарювання. Ліцензування страхової діяльності. 

Поняття фінансів страхових компаній. Функції фінансів страхових компаній: 

оперативна, розподільча, контрольна. Принципи та особливості організації фінансів страхових 

компаній. Система фінансових відносин страхових компаній. Характеристика основних форм 

зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин страховиків. Суб’єкти фінансових відносин. 

Сутність державного регулювання фінансів страховиків. Механізм державного 

регулювання фінансів страхових компаній. Фактори, що впливають на механізм державного 

регулювання фінансів страхових компаній. Функції та права Уповноваженого органу – 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

України. 

Література: 1, 4-5, 7, 10-11, 15-17, 21-22, 24-30. 

 

Тема 2. Фінансові ресурси страхових компаній 



Поняття та склад фінансових ресурсів страхових компаній. Призначення фінансових 

ресурсів. Джерела утворення фінансових ресурсів страховика. Принципи та особливості 

формування фінансових ресурсів. 

Власні фінансові ресурси страхових компаній. Функції власних фінансових ресурсів. 

Порядок формування власних фінансових ресурсів страховика. Статутний капітал. Вимоги 

вітчизняного законодавства до формування статутного капіталу страховими компаніями. 

Додатковий капітал та джерела його формування. Резервний капітал страховика. 

Нерозподілений прибуток. Особливості використання власних фінансових ресурсів страхових 

компаній. 

Позикові фінансові ресурси страховиків, їх склад та структура. Класифікація позикових 

фінансових ресурсів. Умови визнання обов’язків страхової компанії зобов’язаннями. 

Характеристика окремих видів позикових фінансових ресурсів страхових компаній. Банківські 

кредити. Фінансовий лізинг. Кредиторська заборгованість перестраховикам. Облігаційні 

позики. Поточна заборгованість за розрахунками. Особливості формування та напрями 

використання окремих видів позикових фінансових ресурсів страховика. 

Структура капіталу страхової компанії. Роль структури капіталу в забезпеченні 

ефективної фінансової діяльності та фінансової рівноваги страховика. Фактори, що 

визначають формування структури капіталу страхової організації. Оптимізація структури 

капіталу страховика. 

Поняття вартості капіталу страхових організацій. Види вартості капіталу страховика. 

Характеристика методичних підходів щодо оцінки вартості капіталу страхових організацій. 

Середньозважена вартість капіталу страховика. Методика розрахунку середньозваженої 

вартості страхової компанії. 

Література: 1-2, 5, 11, 13-17, 24-30. 

 

Тема 3. Грошові надходження страхових компаній 

Сутність грошових надходжень страховика та їх класифікація. Різниця між грошовими 

надходженнями та доходами страховика. 

Операційна діяльність як основна діяльність страховика. Поняття інвестиційної 

діяльність. Поняття фінансової діяльності страхових компаній.  

Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної 

діяльності. 

Структура страхового тарифу. Застосування нормативу витрат на ведення справи за 

обов’язковими видами страхування. Законодавчі обмеження та вимоги стосовно страхових 

тарифів. 

Інші надходження від операційної діяльності. Комісійна винагорода за передачу ризику 

в перестрахування. Частки страхових виплат, компенсовані перестраховиками. Суми, що 

повертаються із страхових технічних резервів, інших ніж резерв незароблених премій. Суми, 

що повертаються із резервів страхування життя. Суми, що повертаються із централізованих 

страхових резервних фондів. Суми, що повертаються в результаті переданого 

страхувальниками або іншими особами права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні 

збитки. Інші операційні доходи. 

Грошові надходження від інвестиційної діяльності. Грошові надходження від 

фінансової діяльності. Інші грошові надходження страховика. 

Фінансова звітність страхових організацій та її призначення. Вимоги до фінансової 

звітності страховиків. Склад фінансової звітності страхових компаній. Загальна фінансова 

звітність страховиків. Спеціалізована фінансова звітність страхових організацій. 

Література: 1-2, 5, 11, 13-17, 24-30. 

 

Тема 4. Страхові резерви, їх склад і порядок формування 

Поняття страхових резервів. Роль страхових резервів у забезпеченні безперервності 

страхового циклу. Склад страхових резервів.  



Технічні резерви. Склад технічних резервів страховиків України. Резерв незароблених 

премій. Резерв збитків. Інші технічні резерви. Склад технічних резервів згідно з Директивами 

ЄС. 

Методика формування резерву незароблених премій; резерву коливань збитковості; 

резерву збитків, що сталися, але ще не заявлені; резерву катастроф. 

Резерви зі страхування життя, мета та джерела їх формування. Резерви довгострокових 

зобов’язань. Резерви належних виплат страхових сум. Порядок формування резервів зі 

страхування життя. 

Література: 1, 5, 10, 14-17, 24-30. 

 

Тема 5. Розміщення страхових резервів 

Сутність фінансових активів. та їх основні види: грошові кошти та їх еквіваленти; 

фінансові інвестиції; дебіторська заборгованість. Поняття ліквідності фінансових активів.  

Ефективне управління коштами страхових резервів як найважливіша умова 

забезпечення платоспроможності страховиків. Напрями розміщення коштів страхових 

резервів. Принципи розміщення страхових резервів: безпечності, ліквідності, прибутковості, 

диверсифікації. 

Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів 

страховиків, які здійснюють загальне страхування. 

Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових резервів страховиків, які 

здійснюють страхування життя. 

Література: 1, 5, 10, 14-17, 20, 24-30. 

 

Змістовий модуль 2 Практика здійснення фінансових процесів у страхових компаніях 

Тема 6. Фінансові результати діяльності страхових компаній 

Доходи страхових організацій, їх характеристика та склад. Доходи від страхової 

діяльності, їх економічний зміст. Страхові премії як основне джерело надходжень страхової 

компанії. Фактори, що впливають на обсяг надходжень страхових премій. 

Інші доходи від страхової діяльності: дохід від операцій з перестрахування; повернені 

суми із технічних резервів, інших ніж резерв незароблених премій та централізованих 

страхових резервних фондів.  

Доходи від інвестиційної діяльності страховиків. Доходи від фінансової діяльності 

страхових організацій. Доходи від здійснення страховиком інших операцій.  

Сутність та особливості витрат страхових організацій. Фактори, що зумовлюють обсяги 

та склад витрат страховика. Витрати на проведення страхової діяльності. Витрати на ведення 

діяльності страхової організації як суб’єкта господарювання. 

Особливості визначення обсягу прибутку страховика. Прибуток компаній від 

здійснення страхової діяльності. Джерела та механізм формування інших видів прибутків 

страховика. 

Рентабельність як важливий показник ефективності господарської діяльності 

страхових компаній. Рентабельність страхових операцій. Визначення рентабельності за 

видами страхування. Рентабельність страхової діяльності та порядок її розрахунку. 

Рентабельність активів страховика. Рентабельність інвестицій. Показник загальної 

рентабельності діяльності страхової організації. 

Література: 1, 5-6, 10, 15-17, 24-30. 

 

Тема 7. Оподаткування страхових компаній 

Система оподаткування страхових компаній. Складові системи оподаткування 

діяльності страховиків. Фактори, що обумовлюють особливості оподаткування страхових 

компаній. Вплив податків на фінансові результати страхових компаній. Законодавчі та 

нормативні акти, що регулюють чинну систему оподаткування страхових компаній в Україні. 

Податок на прибуток страхових компаній. 



Особливості оподаткування доходів від страхової діяльності. Порядок визначення 

доходу від страхових операцій, що підлягає оподаткуванню. Валові доходи страхової компанії 

від страхової діяльності. Склад валових витрат від страхових операцій. Оподаткування 

перестрахових операцій. Оподаткування доходів від страхової діяльності страховиків-

нерезидентів. 

Оподаткування доходів страхових компаній від діяльності іншої, ніж страхова. 

Порядок визначення доходу від нестрахової діяльності, що підлягає оподаткуванню. Склад 

валових доходів страховика від нестрахових операцій. Валові витрати від нестрахової 

діяльності. Особливості оподаткування інвестиційної діяльності страхових компаній. 

Оподаткування операцій страховика з цінними паперами. 

Декларація з податку на доходи (прибуток) страхової компанії. Зміст декларації з 

податку на доходи (прибуток) страховика. Методика складання декларації. Порядок та 

терміни подання декларації з податку на доходи (прибуток) страхової компанії до органів 

державної податкової служби. Відповідальність страховика за порушення порядку складання 

та термінів подання декларації. Відповідальність страхової організації за заниження суми 

податкових зобов’язань, заявлених у декларації з податку на доходи (прибуток). 

Інші загальнодержавні податки, платниками яких є страхові компанії. Податок на 

додану вартість. Мито. Плата за землю. Податок із власників транспортних засобів. 

Місцеві податки і збори, що сплачуються страховими компаніями.  

Вдосконалення оподаткування діяльності страхових компаній в Україні. 

Література: 1, 5, 8, 12, 14-17, 24-30. 

 

Тема 8. Фінансовий стан страховика та його оцінка 

Фінансовий стан страхової компанії. Елементи фінансового стану страховика. 

Фактори, що впливають на фінансовий стан страхових компаній. Стадії фінансового стану 

страховиків. Показники фінансового стану страхових компаній. 

Оцінка фінансового стану страховика. Необхідність та мета оцінки фінансового стану 

страхових організацій. Фінансовий аналіз як механізм оцінки фінансового стану страхової 

компанії. Види аналізу фінансового стану страховика. 

Поняття фінансової надійності страхових організацій. Ознаки фінансової надійності. 

Чинники, що впливають на фінансову надійність страховика. Фінансова стійкість страхової 

компанії. Критерії визначення фінансової стійкості страховика. Показники, які 

характеризують фінансову стійкість страхових організацій. 

Платоспроможність страхових компаній, її значення. Необхідність законодавчо-

нормативних вимог до платоспроможності страховиків. Значення державного регулювання 

платоспроможності страхових компаній. Умови забезпечення платоспроможності страховиків 

згідно з Законом України “Про страхування”. 

Основні критерії оцінки платоспроможності страхових компаній. Система показників 

платоспроможності страховика. Запас платоспроможності. Порядок визначення фактичного і 

нормативного запасів платоспроможності страхових компаній. 

Вимоги до платоспроможності страховиків згідно з Директивами ЄС. 

Література: 1-2, 5, 9, 14-16, 18, 21-30. 

 

 

 

 



4. Структура залікового кредиту  

дисципліни “Фінанси страхових компаній” 

денна форма навчання 

Тема 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивід. 

робота 

Контрольні 

заходи  

Змістовий модуль 1. Теоретичні та юридичні аспекти організації фінансів у страхових 

компаніях 

Тема 1. Сутність фінансів 

страховика та особливості їх 

організації 

5 3 9 - 
Тести, 

питання 

Тема 2. Фінансові ресурси 

страхових компаній 
4 3 10 1 Кейси 

Тема 3. Грошові 

надходження страхових 

компаній 

4 3 9 - 
Кейси, 

задачі 

Тема 4. Страхові резерви, їх 

склад і порядок формування 
6 4 11 1 

Кейси, 

задачі 

Змістовий модуль 2. Практика здійснення фінансових процесів у страхових компаніях 

Тема 5. Розміщення 

страхових резервів 
5 3 10 - 

Тести, 

питання 

Тема 6. Фінансові результати 

діяльності страхових 

компаній 

5 3 9 1 
Кейси, 

задачі 

Тема 7. Оподаткування 

страхових компаній 
4 3 9 - 

Кейси, 

задачі 

Тема 8. Фінансовий стан 

страховика та його оцінка 
6 4 10 1 

Кейси, 

задачі 

Тренінг    4   

Разом 39 26 81 4  

 

заочна форма навчання 

Тема  

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивід. 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та юридичні аспекти організації фінансів у страхових 

компаніях 

Тема 1. Сутність фінансів страховика та 

особливості їх організації 
1 - 17 - 

Тема 2. Фінансові ресурси страхових 

компаній 
1 1 17 - 

Тема 3. Грошові надходження страхових 

компаній 
1 - 17 - 

Тема 4. Страхові резерви, їх склад і 

порядок формування 
1 1 18 - 

Змістовий модуль 2. Практика здійснення фінансових процесів у страхових компаніях 

Тема 5. Розміщення страхових резервів  1 1 17 - 

Тема 6. Фінансові результати діяльності 1 - 17 - 



страхових компаній 

Тема 7. Оподаткування страхових 

компаній 
1 - 17 - 

Тема 8. Фінансовий стан страховика та 

його оцінка 
1 1 18 - 

Разом 8 4 138 - 

 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та юридичні аспекти організації фінансів у страхових 

компаніях 

 

Практичне заняття 1-2 

Тема 1. Сутність фінансів страховика та особливості їх організації 

Мета полягає в розумінні сутності та особливостей організації фінансів страховика. 

Питання для обговорення: 

1. Фінанси страхових компаній, їх зміст, функції та місце у загальній фінансовій системі 

країни. 

2. Організація фінансів страхових компаній. 

3. Фінансовий механізм страхових компаній, його сутність та структура. 

4. Необхідність, цілі та напрями державного регулювання фінансів страхових компаній. 

Література: 1, 4-5, 7, 10-11, 15-17, 21-22, 24-30. 

 

Практичне заняття 2-3 

Тема 2. Фінансові ресурси страхових компаній 

Мета полягає в розгляді сутності, складу та джерел фінансових ресурсів страхових компаній. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, склад та принципи формування фінансових ресурсів страхових компаній. 

2. Власні фінансові ресурси страхових організацій, їх склад та порядок формування. 

3. Склад та джерела утворення залучених фінансових ресурсів страховиків. 

4. Склад та джерела утворення позикових фінансових ресурсів страховиків.  

5. Структура капіталу страхових компаній та методи її оптимізації.  

6. Вартість капіталу страховика та характеристика методичних підходів щодо її оцінки. 

Література: 1-2, 5, 11, 13-17, 24-30. 

 

Практичне заняття 4-5 

Тема 3. Грошові надходження страхових компаній 

Мета полягає в розумінні сутності та видів грошових надходжень страховика. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність грошових надходжень страховика та їх класифікація. 

2. Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної 

діяльності. 

3. Інші надходження страховиків від операційної діяльності. 

4. Грошові надходження страховиків від інвестиційної та фінансової діяльності; інші 

доходи. 

5. Фінансова звітність страховика, її призначення та склад. 

Література: 1-2, 5, 11, 13-17, 24-30. 

 

Практичне заняття 5-7 

Тема 4. Страхові резерви, їх склад і порядок формування 



Мета полягає в розгляді сутності, складу та порядку формування страхових резервів 

страховика. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад. 

2. Резерви премій та методи їх формування. 

3. Резерви збитків та методи їх формування. 

4. Інші види технічних резервів та методи їх формування. 

5. Резерви зі страхування життя, мета та джерела їх утворення. 

6. Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов’язань. 

7. Резерви належних виплат страхових сум. 

Література: 1, 5, 10, 14-17, 24-30. 

 

Змістовий модуль 2. Практика здійснення фінансових процесів у страхових компаніях 

 

Практичне заняття 7-8 

Тема 5. Розміщення страхових резервів 

Мета полягає в аналізі принципів і нормативів розміщення страхових резервів, виявленні 

специфіки їх державного регулювання. 

Питання для обговорення: 

1. Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його 

зміст. 

2. Принципи розміщення коштів страхових резервів 

3. Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів 

страховиків, які здійснюють загальне страхування. 

4. Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових резервів страховиків, які 

здійснюють страхування життя. 

Література: 1, 5, 10, 14-17, 20, 24-30. 

 

Практичне заняття 9-10 

Тема 6. Фінансові результати діяльності страхових компаній 

Мета полягає в оцінці фінансових результатів діяльності страхової компанії. 

Питання для обговорення: 

1. Зміст, склад та джерела формування доходів страхових компаній. 

2. Особливості здійснення витрат страховика та порядок їх фінансування. 

3. Формування, розподіл і використання прибутку страхових компаній. 

4. Використання прибутку страхових компаній у зарубіжних країнах. 

5. Система показників рентабельності страховика та методи їх обчислення. 

Література: 1, 5-6, 10, 15-17, 24-30. 

 

Практичне заняття10-11 

Тема 7. Оподаткування страхових компаній 

Мета полягає в аналізі особливостей оподаткування страхових компаній в Україні та світі. 

Питання для обговорення: 

1. Оподаткування доходів від страхової діяльності. 

2. Особливості оподаткування доходів від нестрахових операцій. 

3. Зміст та порядок складання декларації з податку на доходи (прибуток) страхової 

компанії. 

4. Інші загальнодержавні та місцеві податки і збори, що сплачуються страховими 

організаціями. 

5. Оподаткування страхових компаній у зарубіжних країнах. 

Література: 1, 5, 8, 12, 14-17, 24-30. 

 



Практичне заняття 12-13 

Тема 8. Фінансовий стан страховика та його оцінка 

Мета полягає в аналізі фінансового стану страховика й специфіці його фінансової оцінки. 

Питання для обговорення: 

1. Оцінка фінансового стану страховика: необхідність, значення та основні принципи її 

здійснення. 

2. Поняття фінансової надійності та стійкості страхових компаній, фактори, що на них 

впливають. 

3. Платоспроможність страхових організацій та умови її забезпечення. 

4. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності страховика, порядок їх 

розрахунку.  

5. Рейтингова оцінка фінансового стану страхових компаній: мета, завдання та методичні 

засади її проведення. 

Література: 1-2, 5, 9, 14-16, 18, 21-30. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

Варіанти КПІЗ 

Для студентів як денної, так і заочної форм навчання особливе значення мають 

індивідуальні завдання з дисципліни “Фінанси страхових компаній”, які виконуються 

самостійно кожним студентом і охоплюють всі основні теми дисципліни. Виконання даних 

завдань студентами має на меті більш глибоке й повне засвоєння теоретичного матеріалу з 

основ організації фінансів страхових компаній, оволодіння навиками застосування набутих 

теоретичних знань на практиці.  

Завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання 

містяться в методичному забезпеченні виконання КПІЗу. Кожен з пунктів завдання оцінюється 

за 100-бальною шкалою, а також визначається підсумкова оцінка (як середня арифметична з 

п’яти проміжних оцінок).  

Виконання індивідуальних завдань є одним із обов’язкових складових модулів 

залікового кредиту з дисципліни. 

 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 
Тематика 

К-сть годин 

денна заочна 

1. Зміст і функції фінансів страховиків 3 8 

2. 
Система фінансових відносин та фінансовий механізм 

страхових компаній 

4 6 

3. Особливості фінансів страховика 3 6 

4. Специфіка організації фінансів страховика 4 7 

5. Прибуток страховика: економічна суть і функції 3 6 

6. Фінансова діяльність страховика 4 7 

7. 
Характеристика фінансової діяльності страхових компаній, її 

основні напрями, принципи та засади організації 

3 6 

8. 
Поняття і склад фінансових ресурсів страховиків, джерела їх 

утворення, порядок формування і використання 

3 7 

9. 
Забезпечення конкурентоспроможності страхових компаній в 

умовах глобалізації 

4 6 

10. 
Економічна доцільність використання у господарському 

обороті позичених коштів 

4 7 



11. 

Сутність і види страхових резервів, умови їх утворення та 

роль у процесі формування фінансових ресурсів страхових 

компаній 

4 

7 

12. 
Власний капітал як фінансове джерело функціонування 

страховика 

3 6 

13. Форми і методи фінансування страховика 3 7 

14. 
Фінансові результати діяльності страхових компаній та 

порядок їх визначення 

4 7 

15. 
Прибуток страховика, отриманий від звичайної і 

надзвичайної діяльності 

4 6 

16. 
Особливості оподаткування страхової діяльності та 

нестрахових операцій страхових компаній 

4 7 

17. 
Характеристика фінансового стану страховиків, фактори, що 

на нього впливають, та показники його оцінки 

4 6 

18. 
Сучасні тенденції формування фінансових ресурсів 

страховика: європейський досвід 

4 7 

19. 
Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної 

діяльності страховика 

4 6 

20. 
Підходи до організації управління фінансовими ресурсами 

страховика 

4 7 

21. 
Організаційно-економічний механізм управління 

фінансовими ресурсами страховика 

4 6 

 Тренінг 4 - 

 Всього  81 138 

 

 

8. Тренінг з дисципліни  

Тематика: Аналіз фінансового стану страховика 

Завдання: набуття студентами знань і вмінь щодо аналізу й оцінки фінансового стану 

страхових компаній, системи показників, які використовуються до оцінки платоспроможності, 

фінансової стійкості та надійності, рейтингування страховиків тощо. 

Структура: 

1. Ознайомлення студентів з методикою оцінки фінансового стану страховика. 

2. Розгляд системи показників, які дозволяють здійснити аналіз фінансового стану 

страховика. 

3. Аналіз платоспроможності страхових організацій та умов її забезпечення.  

4. Дослідження рейтингової оцінки фінансового стану страхових компаній: мети, 

завдань та методичних засад її проведення. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни “Фінанси страхових компаній” використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

• стандартне тестування;  

• поточне опитування; 

• залікове модульне тестування та опитування; 

• оцінювання виконання КПІЗ; 

• ректорська контрольна робота; 

• іспит; 

• інші види індивідуальних та групових робіт. 

 



10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) навчальної дисципліни “Фінанси страхових 

компаній” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Для іспиту: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 

2 (ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ та участь у 

тренінгах) 

 

Заліковий  

модуль 4  

(іспит) 

 

Разом 

20 % 

(8 тиждень) 

20 % 

(13 тиждень) 

20 % 

(15 тиждень) 

40% 100 % 

 

 

 

 

 

 

1. Усне 

опитування 

під час занять 

(1-4 теми) – 5 

балів за тему – 

макс. 20 балів 

2. Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування – 

макс. 80 балів 

1. Усне 

опитування під 

час занять (5-8 

теми) 5 балів за 

тему – макс. 20 

балів 

2. Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування – макс. 

80 балів 

1. Підготовка КПІЗ 

– макс. 30 балів. 

2. Захист КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

3. Участь у 

тренінгах – макс. 30 

балів 

1. Тестові завдання 

(25 тестів по 2,5 

бали за тест) – макс. 

50 балів. 

2. Пит. 1 – макс. 15 

балів. 

3. Пит. 2 – макс. 15 

балів. 

4. Дві задачі – 20 

балів. 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

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) 

35-39 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

  
№ з/п Найменування Номер теми 

1. 
Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, ноутбук, 

проєкційний екран. 

1-8 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  

Стандартне програмне забезпечення базових інформаційних 

технологій: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft 

Visio). 

Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Firefox, Viber тощо).  

1-8 



3. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності). 

1-8 

4. 
Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для проведення 

занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-8 

5.  Зразки форм фінансової звітності страхових компаній. 2-8 
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