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Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Ступінь 

вищої освіти 

 

 

Перший 

(бакалаврський) 

 

Форма 

навчання 

 

Денна 

 

Навчальний 

рік/семестр 

 

2021-2022, 

І сем 

 

СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

 

Страхування 

 

Кафедра 

 

Обліку і аудиту 

 

Освітня програма 

 

«Облік і оподаткування» 

Тип дисципліни, кількість 

кредитів та годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): Вибіркова 

Кількість кредитів: 4 

Лекції: 
денна форма - 10 год  

заочна форма - 4 год  

Практичні (семінарські) заняття: 
денна форма - 20 год 

заочна форма - 0 год 
Самостійна робота: 

денна форма - 90 год 

заочна форма - 116 год 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові ступені 

і звання, адреса 

електронної пошти 

викладача/ів) 

 

Пойда-Носик Ніна Никифорівна,  
доктор економічних наук, професор,  професор кафедри обліку і 

аудиту.  

 

Електронна адреса: poyda.nosyk.nina@kmf.org.ua  

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Бажані базові знання у галузі суспільних наук, економічної 

теорії, основ фінансів. 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Анотація. Дисципліна спрямована на здобуття основ 

теоретичних знань та практичних навичок у сфері 

страхового захисту майнових інтересів юридичних і 

фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, 

функціонування та аналізу страхового ринку, організації 

роботи страхових компаній, умов надання страхових послуг 

з основних видів особистого, майнового страхування та 

страхування відповідальності. 

Мета навчальної дисципліни - є формування системи 

базових знань з теорії і практики фінансових відносин у 

сфері страхування. 
Основні завдання навчальної дисципліни: з'ясування 
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об'єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів і 
ролі страхування; висвітлення організації та шляхів 
розвитку страхового ринку та державного регулювання 
страхової діяльності; розгляді умов особистого, майнового 
страхування, страхування відповідальності, 
перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного 
досвіду; вивченні особливостей та шляхів удосконалення 
фінансової діяльності страховиків. 
Очікувані результати навчання: після завершення курсу 

студенти зможуть: 

• демонструвати достатній рівень знань у сфері 

страхової діяльності;  

• розуміти основні категорії, об'єктивну необхідність, 

сутність, функції, принципи і роль страхування;  

• здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації 

щодо розвитку страхового ринку із різних джерел;  

• володіти методиками розрахунку основних 

показників, що характеризують ефективність 

страхової діяльності та стан страхового ринку в 

цілому;  

• знати умови взаємовідносин учасників в різних 

галузях страхування, вміти розраховувати страхові 

платежі і суми страхових відшкодувань 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. 
Тема 2. Класифікація страхування. 
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка. 
Тема 4. Страховий ринок. 
Тема 5. Страхова організація. 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності. 
Тема 7. Особисте страхування. 
Тема 8. Страхування майна. 
Тема 9. Страхування відповідальності. 
Тема 10. Перестрахування і співстрахування. 
Тема 11. Доходи, витрати та прибуток страховика. 
Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується 

з урахуванням балів, отриманих за поточний контроль, що 

здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять, модульних 

контрольних робіт і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума - 100 балів, мінімальна сума, що 

дозволяє студенту складати залік - 35 балів) та 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у 

формі семестрового заліку. Більш детальна інформація 

щодо оцінювання наведена в робочій програмі дисципліни. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

Обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна:  

― комплект мультимедійного обладнання; 
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― комп’ютерний клас з базовим системним програмним 

забезпеченням, з пакетом програмних засобів офісного 

призначення (у першу чергу, розширений пакет Excel) та 

необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Вовчак О. Д. Страхові послуги: навч. посібник  Львів : 

Компакт – ЛВ, 2009. 656 с. 

2. Горбач Л. М., Кадебська Е. В. Страхування : Підручник. 

Київ : Кондор, 2016. 544 с. 

3. Дема Д. І. Страхові послуги: навч. посібник. Київ : 

Алерта, 2017. 526 с. 

4. Журавка О.С., Бухтіарова А.Г., Пахненко О.М. 

Страхування : навч. посіб. Суми : Сумський державний 

університет, 2020. 350 с.  

5. Журавльова Т. О., Дем’янчук М. А. Страхування : навч. 

посіб. Одеса, 2017. 296 с. 

6. Плиса В.Й. Страхування: Підручник, 2-ге вид, 

виправлене й доповнене. Київ : Каравела, 2019. 512 с.  

7. Попова Л.В., Марич М.Г., Федишин М.П. Міжнародне 

страхування: навч. посіб. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича, 2019. 184 с.  

8. Русул Л.В. Ризик-менеджмент у страхуванні: навч. посіб. 

Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 83 с.  

9. Русул Л.В., Федишин М.П., Лаврук Н.А. Страхування: 

від теорії до практики: навч. посіб. Камянець-

Подільський: Аксіома, 2018. 288 с.  

10. Страхування : Підручник. За ред. В. Д. Базилевича. Київ 

: Знання, 2008. 1019 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. № 

85/96-ВР. URL: 

2. Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг : Закон України від 12 лип. 

2001 р. № 2664-III. URL: 

3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності 
з надання фінансових послуг (крім професійної 
діяльності на ринку цінних паперів) : затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 груд. 2016 р. 
№ 913. URL: 

4. Додаткові вимоги до договорів страхування життя : 
затверджені розпорядженням Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 1 черв. 2017 р. № 2172. URL: 

5. Вимоги до методики розрахунку викупної суми за 
договором страхування життя : затверджені 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 14 лист. 2017 р. № 4258. URL: 

6. Положення про обов'язкові критерії і нормативи 
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 
страховика : затверджене розпорядженням 
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Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 7 черв. 
2018 р. № 850. URL: 

 

Електронні інформаційні ресурси: 

1. Законодавство України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: 

www.minfin.gov.ua 

3. Офіційний сайт Міністерства економіки України. 

URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA   

4. Офіційний сайт Національного банку України URL:  

www.bank.gov.ua  

5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. URL: 

https://www.nssmc.gov.ua/  

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики 

України. URL: www.ukrstat.gov.ua  

7. Ліга страхових організацій України. URL: 

http://uainsur.com/  

8. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування. 

URL:  https://forinsurer.com/  

9. Страхування України – Інтернет-проект. URL:  

https://www.ukrstrahovanie.com.ua/  
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