
СТРАХОВА СПРАВА 

Мета курсу – полягає в оволодінні теоретико-методичних та практичних 
навиків у сфері страхових взаємовідносин, вивченні сутності і форм прояву 
ризику, що сприятиме об'єктивній оцінці економічних процесів, розумінню суті, 
місця та значення страхування для успішного управління цими процесами.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Мікроекономіка, Фінанси, Основи підприємницькой 
діяльності, Страхування тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність апелювати теоретико-методичними та 
практичними навиками розробки та здійснення страхових операцій; володіння 
практичними навичками та вміннями визначити сукупність заходів щодо 
ефективного страхового захисту.  

Програмні результати навчання: 
знати: основні положення теорії і практики страхування фізичних і юридичних 
осіб; об'єктивну необхідність, сутність, роль страхування; способи організації, 
шляхи розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової 
діяльності; умови особового страхування, страхування майна, страхування 
відповідальності, перестрахування з позиції вітчизняного та зарубіжного 
досвіду; особливості і шляхи поліпшення фінансової діяльності страхових 
організацій; 
вміти: визначити показники збитковості страхової суми; розробляти 
розрахунки тарифних нетто-ставок і брутто-ставок, показників фінансової 
стійкості страхових компаній; користуватись таблицею знижок з суми 
страхових платежів при наявності франшизму; визначити суму страхових 
платежів; розрахувати страхове відшкодування; складати страховий договір та 
проводити розрахунки по ньому; 
володіти: методами, технологіями та практичними навичками організації та 
ведення страхової діяльності; знаннями особливостей страхової справи.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ. Сутність, принципи і роль страхування. 
Необхідність вивчення основ страхової справи. Зв'язок дисциплін із 
загальноекономічними і спеціальними навчальними курсами. Завдання 
дисципліни. Загальна характеристика розвитку страхової справи в Україні. 
Страхування, як економічна категорія, його зв'язок з страховим фондом. 
Значення страхового фонду і страхування у забезпеченні розширеного 
виробництва. Соціально-економічна суть, необхідність і відмінні ознаки 
страхування, як самостійної економічної категорії. Класифікація страхування. 
Поняття принципів класифікації і форми страхування, обов'язкового та 
добровільного страхування. Сфери застосування страхування і перспективи 
розвитку страхової справи в Україні. Класифікація по об'єктах страхування та 



видах небезпек. Критерії за якими розмежовуються об'єкти страхування і обсяги 
страхової відповідальності. Взаємозв'язок між елементами класифікації 
страхування. Галузі, підгалузі і види страхування. Особливості і принципи 
обов'язкового та добровільного страхування.Роль соціального страхування в 
соціальній політиці держави. Його економічний зміст і призначення. Страхові 
ризики та їх оцінка. Сутність ризику як теоретичної категорії. Різні погляди 
щодо розуміння змісту поняття «ризик» та різні підходи щодо його оцінок 
об’єктивного і суб’єктивного характеру. Класифікація ризиків. Сутність і 
основні завдання актуарних розрахунків у страхуванні. Завдання актуарних 
розрахунків. Поняття «актуарій», «андеррайтер». Страховий тариф як ціна 
страхового ризику: сутність, структура, методи розрахунку. Витрати на ведення 
страхової справи: аквізиційні, інкасаційні, ліквідаційні, організаційні та 
управлінські витрати. Показники страхової статистики та їх вплив на величину 
страхових тарифів. Страховий ринок. Сутність страхового ринку. Загальна 
структура страхового ринку. Внутрішня структура страхового ринку і зовнішнє 
оточення страхового ринку. Страховий ринок України. Принципи розвитку 
національного страхового ринку. Участь іноземного капіталу. Страхові 
посередники. Фонди страхових гарантій. Характеристика складу страхових 
послуг. Страхова організація. Страхова компанія як суб’єкт страхового ринку. 
Класифікація страхових компаній. Етапи створення страхової компанії. Перший 
етап – реєстрація страхової компанії як суб’єкта господарювання. Другий етап – 
реєстрація емісії акцій страхової компанії (за умови, що компанія створена у 
вигляді акціонерного товариства). Третій етап – ліцензування страхової 
діяльності страхової компанії. Ліцензії на здійснення страхової діяльності. 
Припинення діяльності страхової компанії: реорганізація (злиття, приєднання, 
поділу, виділення, перетворення) чи ліквідація. Державне регулювання 
страхової діяльності. Державне регулювання страхової діяльності. Функції і 
права комітету у справах нагляду за страховою діяльністю. Страховий 
маркетинг. Кадрове забезпечення страхової діяльності. Удосконалення 
державного нагляду за страховою діяльністю.  
ПОГЛИБЛЕНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ. Особисте страхування. 
Обов'язкове і добровільне страхування. Порядок внесення страхових платежів. 
Об'єкти добровільного страхування. Укладання і припинення угоди на 
страхування. Зміст змішаного страхування життя і критерії відбору 
контингенту. Обсяг страхової відповідальності по змішаному страхуванню 
життя. Визначення тарифних ставок страхових внесків. Зміст страхування 
додаткової пенсії. Добровільне страхування від несчасних випадків за рахунок 
коштів підприємств. Страхування пасажирів. Медичне страхування. 
Обов'язкове особисте страхування військовослужбовців і 
військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядок виплати їм та членам їх 
сімей страхових сум. Особливості побудови тарифів по страхуванню життя. 
Зміст одноразової і річної тарифної ставки. Розрахунок одноразової 



неттоставки. Основне джерело формування резерву внесків. Визначення обсягу 
сукупного резерву внесків. Майнове страхування. Класифікація майна громадян 
для проведення страхового захисту.Страхування дворового майна. Страхування 
домашнього майна. Страхування засобів транспорту. Страхування майна 
громадян, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Визначення 
страхових сум по добровільному страхуванню. Економічний зміст страхування 
основних і оборотних фондів. Страхувальники і об'єкти страхування. 
Страхування об'єктів за основою і додатковою угодою. Принципи оцінки 
основних і оборотних фондів. Зменшення наслідків інфляції при страховій 
оцінці. Суть системи пропорційної відповідальності страхування. Ставки 
страхових платежів, їх диференціювання і методи визначення. Укладання і 
припинення угод про страхування. Страхування відповідальності. Вплив 
окремих факторів на можливості і обсяг виплати страхових сум. Обмеження 
страхової відповідальності. Необхідність документального доведення факту 
настання страхового випадку. Обсяг виплати і одержувач страхової суми. 
Виплата страхової суми. Роль своєчасних виплат у розвитку страхування життя. 
Страхова відповідальність за конкретні обставини нещасного випадку. 
Перестрахування і співстрахування. Зміст і мета перестрахування. Основні 
поняття про операції по перестрахуванню. Специфічні ознаки угоди про 
перестрахування. Механізм передачі страхового ризику. Факультативне і 
облігаторне перестрахування. Умови та форми пропорційного перестрахування. 
Квотне та ексцедентне перестрахування. Становлення ринку перестрахування в 
Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


