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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
    
    
    
    
    

 
4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 

Оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними 
навичками визначення економічних ризиків та здійснення страхових операцій 
як для страхових компаній, так і їхніх партнерів у сучасних умовах ринкових 
відносин. 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
 
Професійні компетентності (ПК) 

СК4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати 

СК11 Здатність обгрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 
економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 
інструментарію. 

СК1.4 Здатність розробляти ефективну бізнес-стратегію, визначати напрямки 
економічної безпеки та страхування економічних ризиків бізнесу 

 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 

- основні страхові послуги, які пропонують страхові компанії юридичним і 
фізичним особам в умовах ринкових відносин; 

- основні складові процесу формування і розробки страхової послуги як 
товару; 

- складові процесу і методи реалізації страхових послуг; 
− способи формування попиту на страхову послугу і методи стимулювання 

її збуту; 
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- особливості формування тарифної та цінової стратегії страхової 

компанії. 
вміти: 

- проводити розробку нових чи удосконалення існуючих продуктів у 
страховому бізнесі; 

- подавати і оцінювати обрану стратегію зниження ризиків через 
страхування; 

- формувати тарифну систему страховика; 
- обирати способи формування попиту на страхову послугу і методи 

стимулювання її збуту. 
 
Програмні результати навчання (РН) 

Шифр Зміст 

ПР10 
Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які 
характеризують результативність їх діяльності. 

ПР22 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі з новими 
об’єктами, та у невизначених умовах 

ПР1.4 
Вміння адаптуватися та приймати рішення щодо стратегічного розвитку бізнесу 
та його безпеки 
 

 
4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ПП 4 Економіка підприємства 

Дипломне проектування 

ПП 5 Маркетинг 
ПП 16 Бізнес-планування 
ВБ 1.1 Управління ресурсами 
підприємства 
ВБ 1.3 Бізнес-економіка 
ВБ 1.9 Конкурентоспроможність 
бізнесу 
ВБ 1.11 Оподаткування бізнесу 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
Денне навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 120/4 50 70 30 - 20 Р 2 - + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 40 %; 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
Семестр 8 

Змістовий модуль № 1  
 

1 Л 2 Тема 1. Сутність, принципи і роль 
страхування. 

Необхідність страхового захисту 
від ризикових обставин. Роль 
страхування в ринковій економіці. 
Виникнення та розвиток страхування. 
Страхування як економічна категорія. 
Страховий фонд. Функції та принципи 
страхування. 

1 – 34, 1-7 

2 ПЗ 2 Історія розвитку страхових відносин. 1 – 34, 1-7 
 СР 6 Страхування бізнесу 1 – 34, 1-7 
3 Л 4 Тема 2. Страховий ринок 

Загальна характеристика 
страхового ринку. Сутність страхового 
ринку. Суб'єкти страхового ринку. 
Внутрішня система і зовнішнє оточення 
страхового ринку. Страховий ринок 
України. Сучасний стан страхового 
ринку України. Принципи розвитку 
національного страхового ринку. Участь 
іноземного капіталу. Страхові 
посередники. Фонди страхових 
організацій. Страховий ринок країн 
Європи.  

1 – 34, 1-7 

4 ПЗ 2 Страховий ринок США. Об'єднання 
страховиків. Інститут аварійного 
комісара 

1 – 34, 1-7 

 СР 4 Перспективи розвитку страхового ринку 
України. 

1 – 34, 1-7 

5 Л 2 Тема 3. Страхові ризики та їхня 
оцінка 

Поняття ризику та ймовірність суми 

1 – 34, 1-7 
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збитку в страхуванні. Основи 
розрахунку страхових тарифів. 
Структура тарифної ставки. Методика 
розрахунку тарифних ставок із масових 
ризикових видів страхування. Оцінка 
страхових ризиків. 

6 ПЗ 2 Особливості розрахунку страхових 
тарифів зі страхування життя. 

1 – 34, 1-7 

 СР 6 Тарифна політика страхових компаній. 1 – 34, 1-7 
7 Л 2 Тема 4. Класифікація страхування, 

перестрахування і співстрахування 
Наукове поняття класифікації 

страхування. Класифікація за 
предметами договору. Страхування. 
Класифікація за формами та видами 
страхування. 

1 – 34, 1-7 

8, 
9 

ПЗ 2 Аналіз ринку страхування в Україні 1 – 34, 1-7 

 СР 6 Посередники на ринку страхування 1 – 34, 1-7 
10 Л, М1 2 Модульна контрольна № 1  

Змістовий модуль № 2  
 

11 Л 4 Тема 5. Державне регулювання 
страхової діяльності 

Етапи розвитку та сучасні умови 
регулювання страхової діяльності. 
Удосконалення державного нагляду за 
страховою діяльністю. Кадрове та 
організаційне забезпечення страхової 
діяльності. Роль саморегулівних 
організацій у регулюванні страхової 
діяльності. Державна політика у галузі 
страхування. Пруденційний нагляд та 
пруденційне регулювання страхової 
діяльності. 

Система державного нагляду за 
страховою діяльністю в Україні. 
Ліцензування страхової діяльності в 
Україні. Єдиний державний реєстр 
страховиків (пере страховиків) України. 
 

1 – 34, 1-7 

12 ПЗ 2 Світовий досвід у сфері регулювання та 
нагляду за страховою діяльністю. 

1 – 34, 1-7 

 СР 6 Необхідність та значення державного 
регулювання страхової діяльності. 

1 – 34, 1-7 

13 Л 4 Тема 6. Порядок укладання страхової 1 – 34, 1-7 
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угоди. 

Договір страхування. Правила 
страхування. Обов'язки страховика і 
страхувальника. Припинення дії 
договору страхування. Заява про 
страхування: форма подання, зміст, 
значення. Андеррайтинг: оцінка ризику; 
вирішення питання про прийняття на 
страхування; визначення термінів, 
спеціальних вимог, обсягів і розмірів 
страхового покриття; франшизи; 
розрахунок страхової премії. Укладання 
договору страхування. Документарні 
форми договору страхування: 
страховий поліс, страховий сертифікат, 
страхове свідоцтво. Страховий поліс як 
форма договору страхування. Зміст 
страхового полісу. Його зв'язок з 
правилами страхування. Дії 
страхувальника при настанні страхової 
події. Дії страховика щодо розрахунку 
характеру і розмірів збитків. Страховий 
акт. Виплата відшкодування. Система 
страхового забезпечення. Франшиза. 
Винятки. 

14 ПЗ 2 Врегулювання вимог страхувальника 
щодо відшкодування збитків. 

1 – 34, 1-7 

 СР 6 Структура страхового полісу. 1 – 34, 1-7 
15 Л 2 Тема 7. Страхування життя і пенсій 

Суть, класифікація та варіанти 
страхування життя. Характеристика 
окремих видів страхування життя. 
Страхування ренти і пенсій. Обов'язкове 
державне страхування спортсменів 
вищих категорій. Змішане страхування 
життя. Суб'єкти страхування. Обсяги 
страхової відповідальності. Строк 
страхування. Страхова сума. Одержувачі 
страхової суми у випадку смерті 
страхувальника. Порядок визначення і 
сплати страхових премій. Організація 
роботи страхової компанії по 
визначенню страхових і викупних сум, 
порядок їх виплати страхувальнику, 
спадкоємцям або визначеним для цього 
особам. 

1 – 34, 1-7 
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16 ПЗ 2 Страхування дітей: умови проведення. 1 – 34, 1-7 
17 СР 4 Страхування до вступу в шлюб: умови 

проведення. 
1 – 34, 1-7 

18 Л 2 Тема 8. Страхування 
підприємницьких ризиків 

Ризик у підприємництві та необхідність 
страхування. Страхування виробничих 
ризиків. Страхування майна від вогню 
та інших небезпек. Основні умови 
страхування. Суб'єкти страхування. 
Обсяг відповідальності страховика. 
Об'єкти страхування, їх оцінка, винятки. 
Строк дії договору. Страхова сума, 
страховий тариф, страхова премія. 
Оцінка збитку. Страхове відшкодування. 
 Страхування відповідальності: 
товаровиробників за якість продукції, 
що виробляється; за забезпечення 
зайнятості робочих місць; забруднення 
навколишнього середовища. 
Страхування працівників від нещасних 
випадків за рахунок коштів 
підприємства. 

1 – 34, 1-7 

19 ПЗ 2 Страхування відповідальності 
виробників та роботодавців.  

1 – 34, 1-7 

20 СР 8 Страхування від перерв у виробництві 
внаслідок знищення або пошкодження 
застрахованого майна. 

1 – 34, 1-7 

21 Л 2 Тема 9 Страхування фінансово-
кредитних ризиків 

Економічний зміст страхування 
кредиту. Характеристика основних 
форм страхування кредиту. 
Страхування товарних кредитів. 
Страхування споживчих кредитів. 
Страхування інвестиційних кредитів. 
Страхування засобів застави. 
Страхування експортних кредитів. 
Страхування кредитів довіри. 
Розрахунок тарифів страхування 
кредитів. Система взаємовідносин 
страхових компаній із банківськими 
установами на ринку кредитування. 
Страхування банківських ризиків. 
Поняття банківських ризиків. Зовнішні 
банківські ризики. Внутрішні банківські 

1 – 34, 1-7 
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ризики. Засоби зниження банківських 
ризиків. 

22 ПЗ 1 Особливості страхування фінансових 
ризиків. 

1 – 34, 1-7 

23 СР 8 Історія розвитку кредитних страхових 
відносин. 

1 – 34, 1-7 

24 Л 2 Тема 10. Транспортне страхування 
 Страхування автотранспорту. 
Страхування вантажів. Загальні 
принципи страхування 
вантажоперевезень. Класифікація 
страхування вантажів. Роль та місце 
страхування вантажу у зовнішній 
торгівлі. Умови добровільного 
майнового страхування вантажів. 
Укладання договору страхування. 
Взаємовідносини сторін при настанні 
страхового випадку. 

1 – 34, 1-7 

25 ПЗ 1 Обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів. Зелена 
карта. 

1 – 34, 1-7 

26 СР 8 Сучасний стан розвитку страхування 
вантажів в Україні. 

1 – 34, 1-7 

27 Л 4 Тема 11 Страхування майна і 
відповідальності громадян 

Необхідність і значення страхового 
захисту майна громадян. Сучасний стан 
страхування особистої власності 
громадян. Страхування будівель. 
Суб'єкти і об'єкти страхування. Страхова 
оцінка. Страхова сума. Страхові тарифи. 
Пільги страхувальникам. Актуарні 
розрахунки. Страхування тварин у 
господарствах громадян. Страхування 
домашнього майна. 
Страховий захист відповідальності 
громадян перед третіми особами.  

1 – 34, 1-7 

28 ПЗ 2 Страхування професійної та іншої 
відповідальності. 

1 – 34, 1-7 

29 СР 8 Види і форми страхування 
відповідальності громадян. 

1 – 34, 1-7 

30 Л, М2 2 Модульна контрольна № 2  
Разом 
(годин) 

120   
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 20 

4 Виконання індивідуального завдання: Р 10 
5 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 70 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Оподаткування» включає самостійне опрацювання студентами певного кола 
питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами пробуджує у 
них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, 
сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Підготовку до іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Економічні ризики та страхування», а й 
науково-дослідна робота з дослідження аспектів ринку страхування. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає на шостому семестрі навчання - 
виконання письмової роботи. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 8 семестр  
1 Розрахункове завдання 15 

 
Мета розрахункового завдання: визначити економічні ризики 

конкретного підприємства та розрахувати страхові платежі. 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни «Економічні ризики та страхування» є 

способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що 
забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою 
професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Бізнес-
стратегія» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; 
частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Методами контролю з дисципліни «Економічні ризики та страхування» є 

поточний, модульний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Економічні ризики та страхування» включає семестровий 
контроль у формі іспиту у восьмому семестрі. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Розрах
ункове 
завдан

ня 

Відвідування 
занять Сума 

Т1 – Т4 Т5 – Т 11 

25 25 20 30 100 
 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

13.1 Базова література 

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 
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7 липня 2005р. №2774-ІY. 

2. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий 9 грудня 1994 р. / 
Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 47 - 52. 

3. Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро. Затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1 1 75 / ЗП України -
1996 - № IX 

4. .Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 
1996 р № 959 

5. Порядок і правила проведення обов'язкового 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 
Затв. постановою Кабінету Міністрів від 29 березня 2002 р №402 / 
Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського 
обліку 2002 № 12(109). 

6. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності. Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та 
бухгалтерського обліку - 2003 № 15 (136). 

7. Порядок та умови обов'язкового державного особистого страхування 
посадових осіб органів державної податкової служби. Затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 р. № 349 / ЗП України. - 1994. - 
№ 9; Офіційний вісник України. - 1998 р. 

8. Порядок та умови обов'язкового державного страхування державних 
виконавців. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 
1998 р. № 1 292 / Офіційний вісник України. - 1998. - № 33. 

9. Порядок та умови обов'язкового державного страхування посадових осіб 
державного архітектурно-будівельного контролю. Затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 227 / ЗП України. - 
1995. - № 6. 

10. Порядок та умови обов'язкового державного страхування посадових осіб 
державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації 
і його територіальних органів. Затв. постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 лютого 1996 р. № 196 / ЗП України. - 1996. -№ 7. 

11. Порядок та умови обов'язкового державного страхування працівників 
державної охорони. Затв. постановою Кабінету Міністрів від 31 липня 1995 
р. № 589/311 У- 1995 -№ 10. 

12. Порядок та умови обов'язкового державного страхування спортсменів 
вищих категорій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 
травня 1995 р. №378/ЗП України- 1995 .-№8. 

13. Порядок та умови обов'язкового страхування медичних працівників та 
інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час 
виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у 
зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених 
розвитком ВІЛ-інфекції. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 
16 жовтня 1998 р. № 1 642 / Офіційний вісник України. - 1998. -№ 42 
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14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 561 "Про 

порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і 
Морського страхового бюро" / Офіційний вісник України. - 1998. - № 17; 
1999. - № 42; 2000. - № 40. 

15. Програма розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 р. № 98 / 
Офіційний вісник. - 2001 -№5. 

16. Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів. Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. / Офіційний 
вісник України.  - 1998.-№1. 

17. Александрова М.М: Страхування: Навч.-метод, посіб. - К.. ЦУЛ, 2002. 
18. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - 2-е вид, перероб. і доп – 

К.:Знання, КОО, 2002. 
19. Балабанов Й.Т., Балабанов А.И. Страхование. - СПб: Питер, 2002. 
20. Бридун Є В Страхова справа: Посібник для розв'язування задач - Ірпінь, 

2000. 
13.2 Допоміжна література 
21. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / За заг. ред. Т.М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. 
22. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С.Осадець- Вид. 

2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. 
23. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, 

ЮНИТИ, 1997. 
24. Шелехов К.В, Бігдаш В.Д. Страхування: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 

1998. 
25. Шихов А.К. Страхование: Учеб пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. 
26. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 

2003. -584с. - Бібліогр.: с. 573-579. 
27. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. - 400с. 
28. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. - Львів: 

Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005.-656с. 
29. І.В.Алєксєєв., І.Ю.Кіндрат., Н.Б.Ярошевич Страхові послуги: Навч. 

Посібник -Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 
політехніка», 2006. - 204с. 

30. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та 
ін.; Кер. Авт. Кол. Й наук. Ред.. проф.. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюр. - 
К.: КНЕУ, 2007. -464 с. 

31. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч. Посіб. - К.:3нання, 2008. - 350с. 
32. Внукова Н.М., Временко Л.В., Успаленко В.І. та ін. Страхування: теорія та 

практика: навчальний посібник / за загальною редакцією д.е.н., проф.. Н.М. 
Внукової. - 2-ге видання, перероблене та доповнене. - Харків: бурун Книга, 
2009. - 656с. 

33. Ткаченко Н.В. Страхові послуги. Практикум: навчальний посібник. - К.: 
Ліра-К, 2009. - 270 с. 
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34. В.Й. Плиса П 38 Страхування: Навч. Посібник. 2-е вид. - К.: Каравела, 

2008. – 392 с. 
 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

1 Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 
2 Сервер Верховної Ради України: www. rada. gov.ua 
3 Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net 
4 Ліга страхових організацій України: www.forinsurance.gov.ua 
5 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: www.me.gov.ua 
6 Міністерство фінансів України: www.minfin.gov.ua 
7 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг: www. nfp.ua 

 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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