
СТРАХОВІ ПОСЛУГИ 

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: Статистика, 
Мікроекономіка, Макроекономіка, Фінанси, Страхування тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: оволодіння майбутніми спеціалістами теоретико-
методичних та практичних навиків розробки та здійснення страхових операцій, 
з'ясувати роль страхових послуг в економічній розбудові суспільства; володіти 
не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками та вміннями 
визначити сукупність заходів по ефективному страховому захисту. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні положення теорії і практики страхових послуг фізичних і 
юридичних осіб; об'єктивну необхідність, сутність, роль страхування; 
організацію, 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 
страховиків; 
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: теоретико-методичними та практичними навиками розробки та 
здійснення страхових операцій.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ. Страхова послуга та особливості її реалізації. 
Страхові послуги як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову 
послугу. Економічна необхідність страхових послуг, що надаються фізичним і 
юридичним особам та розширення їх асортименту. Вивчення й формування 
попиту на страхові послуги. Система страхових послуг. Безпосередній продаж: 
переваги й недоліки. Продаж через посередників: переваги й недоліки. Права і 
обов’язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових 
посередників. Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової 
реклами та вимоги до неї. Контроль з боку страхових компаній і держави за 
реалізацією страхових послуг. Порядок укладення та ведення страхової угоди. 
Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; 



укладення договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог 
страхувальників щодо відшкодування збитків. Укладення договору 
страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового 
полісу. Його зв’язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. 
Страховий сертифікат. Врегулювання вимог страхувальника щодо 
відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії 
страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт. 
Виплата відшкодування. Система страхового забезпечення. Франшиза. Винятки. 
Страхування життя та пенсій. Необхідність і значення страхового захисту 
життя та пенсій громадян. Види страхування життя. Змішане страхування 
життя. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк 
страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку 10 смерті 
страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація 
роботи страхової компанії щодо визначення 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. Страхування від нещасних випадків. Необхідність і 
значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і 
сучасний стан страхування. Форми і види страхування. Обов’язкові види 
страхування від нещасних випадків. Державне особисте страхування 
військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори. Суб’єкти 
страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія 
і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних 
випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахованого. Відмова 
у виплаті страхової суми. Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті. Інші види обов’язкового страхування від нещасних випадків. 
Добровільні види страхування від нещасних випадків та 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. Медичне страхування. 
Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб’єкти 
страхування та відносини між ними. Обов’язкове медичне страхування. 
Добровільне медичне страхування. Медичне страхування громадян, які виїздять 
за кардон. Послуги асистансу.  
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ. Сільськогосподарське страхування. Економічні 
завдання страхового захисту в сільському господарстві. Розвиток і сучасний 
стан страхування майна 11 виробників сільськогосподарської продукції. Форми 
й види страхування майна сільськогосподарських підприємств. Обов’язкове 
страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 
Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика 
страхових випадків. Страхове забезпечення. Визначення вартості урожаю, 
обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страхової 



компанії щодо визначення збитків і страхового відшкодування. Визначення 
факту й причин загибелі (пошкодження) урожаю сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) 
урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове 
відшкодування. Добровільне страхування урожаю сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень. Страхування сільськогосподарських тварин. 
Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств. 
Страхування кредитних і фінансових ризиків. Сутність та економічний зміст 
страхування фінансовокредитних ризиків. Кредитні ризики та їх 
характеристика. Організаційні форми страхування кредитів та їх 
характеристика. Страхування товарних кредитів. Страхування споживчих 
кредитів. Страхування заставного майна. Страхування експортних кредитів. 
Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту. Страхування банківських гарантій. 
Страхування недоотримання прибутку (доходів) та інших фінансових ризиків. 
Страхування за «Єдиним банківським полісом». Автотранспортне 
страхування. Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. 
Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об’єкти страхування. 
Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан 
автотранспортного страхування. Страхування автомобілів. Характеристика 
об’єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. 
Страхова сума. Страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового 
тарифу. Страхова премія. Строк 12 страхування. Франшиза. Пільги 
страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страхування 
цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми 
страхування. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування. Обсяг страхової 
відповідальності. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 
Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов’язки 
членів МТСБ. 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. Морське страхування. Необхідність і особливості страхування 
морських ризиків. Суб’єкти страхування. Клуби взаємного морського 
страхування. Визначення договору морського страхування в Кодексі 
торговельного мореплавання. Страхування морських суден. Об’єкти 
страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. 
Варіанти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова 
премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. 
Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за 
забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Винятки. 
Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка 



збитків. Страхове відшкодування. Страхування вантажів, що перевозяться 
морським транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти 
страхування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова 
премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян 
від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, 
пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк 
страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія та 13 порядок її 
сплати. Визначення та виплата страхових сум. Перспективи розвитку морського 
страхування в Україні. Страхування майна і відповідальності громадян. 
Страховий захист особистої власності громадян: необхідність, види 
страхування. Страхування будівель, що належать громадянам. Порядок 
укладення договорів страхування будівель, що належать громадянам, 
визначення та сплати страхових платежів. Страхування тварин, що належать 
громадянам. Порядок укладення договорів страхування тварин, що належать 
громадянам, визначення та сплати страхових платежів. Порядок виплати 
страхового відшкодування. Страхування домашнього майна громадян. Порядок 
укладення договорів страхування домашнього майна громадян, визначення та 
сплати страхових платежів. Страхування засобів транспорту, що належать 
громадянам. Порядок укладення договорів страхування засобів транспорту, що 
належать громадянам, визначення і сплати страхових платежів. Поняття 
страхування відповідальності. Сутність, специфічний обєкт страхування 
відповідальності. Порядок встановлення страхової суми, визначення збитків та 
їх відшкодування. Види страхування відповідальності. Суб’єкти страхування 
відповідальності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


