
1.Код:  ПП1.28 

2.Назва: ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов'язковий 

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): професійної підготовки 

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  третій 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8.Прізвище лектора: доцент Кравченко А.В. 

9.Результати навчання:   

знання:   нормативно-правових аспектів страхування; сутність  страхування та його роль в 

економіці; терміни та поняття страхування;  

вміння:розкрити сутність окремих видів страхування  та  специфіка  здійснення їх у сфері 

туризму; аналізувати основні напрямки розвитку, національного страхового  ринку в 

Україні; використовувати методи страхування;   

компетентності: володіння  знаннями  основ  страхування в  сучасних  умовах; базові 

уявлення   про  страхові  ризики  та  їхню  оцінку; здатність застосовувати на практиці 

знання з організації програми страхування туристів, особистого  та  майнового  

страхування. 

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне/ дистанційне 

11.Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет, об’єкт та суб’єкти страхування 

.Визначення страхування, його функції. Призначення страхування. Основні способи 

страхування. Взаємне страхування. Страховики. Страхувальники. Принципи класифікації 

страхування в туристичній сфері. Обов'язкове та добровільне страхування. Закон України 

"Про страхування". Різновидності страхування в туризмі. Структура страхових відносин. 

Тема 2. Ринок страхового обслуговування туристів.  

Поняття страхового ринку. Основні елементи страхового ринку. Страхові компанії. Види 

страхових послуг. Основні принципи існування страхового ринку. Державні страхові 

компанії. Комерційні страхові компанії. Діяльність страхових брокерів та страхових 

агентів. Елементи зовнішнього середовища страхового ринку. Ризики настання 

негативних явищ в туристичній сфері. Страховий поліс. Типові страхові договори. 

Можливість страхування через Інтернет. Розвиток страхової галузі в Україні та інших 

країнах.  

Тема 3. Ризики зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища.  
Поняття страхового ризику. Види ризиків зовнішнього середовища та внутрішнього 

ринкового середовища. Проблеми пов’язані із фінансовими та підприємницькими 

ризиками. Система туристичного обслуговування. Попередження ризиків. Порядок 

ознайомлення в туристів з ризиками по кожній із послуг та заходами щодо попередження 

самих ризиків.  Система управління ризиками. Менеджмент ризику. Система контролю 

ризику в менеджменті. Оцінювання ризиків та скорочення їх кількості.  

Тема 4. Форми організації страхової діяльності страхових підприємств.  
Форми  страхової  діяльності. Страхове акціонерне товариство. Порядок та етапи 

створення страхових компаній. Права органу нагляду за страховою діяльністю. Напрямки 

реорганізації страхових компаній. Властивості страхових послуг. Додаткові послуги, які 

надають страховики. Стадії реалізації страхового договору. Страховий фонд. Джерела 

доходів страховиків. Ліцензування страхових операцій страховиків.  

Тема 5. Особисте страхування.  
Поняття особистого страхування. Підгалузі особистого страхування. Змішане страхування 

життя. Строки страхування. Порядок визначення страхової  суми та її виплат. Медичне 

страхування. Пенсійне страхування. Особливості страхування туристів. Нещасні випадки 

із застрахованою особою. Страхування нещасних випадків на транспорті. Ліміт 

відповідальності страховика у випадку катастрофи.  



Тема 6. Страхування  майна.  

Майнове  страхування та його класифікація. Комбіноване та комплексне страхування. 

Характеристика ризиків при майновому страхуванні. Страхування від вогню. Визначення 

збитків страховою компанією. Знижки і пільги по страхових тарифах. Порядок перевірки 

стану застрахованого майна. Не вогневі ризики. Інші види майнових ризиків. Страхування 

електронного обладнання. Страхування відновлення комп’ютерної бази даних. 

Безпретензійний період у договорі страхування.  
Тема 7. Страхування  відповідальності  страхувальника.  
Поняття страхування відповідальності, як окремої сфери страхування. Система 

соціального страхування. Обов’язки перевізника і відправника. Шкода завдана нервовим 

почуттям. Поняття персонального збитку. Зелена Картка. Синя Картка. Відповідальність 

суб’єктів туристичної діяльності. Страхування відповідальності готельного комплексу. 

Вплив надзвичайних обставин на відповідальність страховика. Страхова відповідальність 

готелів в Україні та Європі. Відповідальність ресторанів.  

Тема 8. Перестрахування  і  співстрахування.  
Сутність перестрахування. Історія його виникнення. Ресторація. Співстрахування. 

Перерозподіл ризиків у сфері туризму. Порядок укладання договору в перестрахуванні. 

Робота перестрахувальних товариств. Операції з перестрахування. Поняття портфеля 

страховика. Непропорційність перестрахування. Інтереси  перестраховика. Механізм дії 

співстрахування в сучасних умовах. 
12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:  

Базова 

1. Закон України «Про страхування» від 04.10. 2001 р. № 2745 – ІІІ. 

2. Закон України ”Про туризм” від 18.11. 2003 р. № 1282-IV. 

3. Александрова М.Н. Страхування. – К.: ЦУЛ, 2012. – 120 с. 

4.  Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. К.: Знання, 2012.–340 с. 

5. Страхування // Під ред.С.С. Осадець. – К.: КНЕУ, 2012. – 599 с. 

Допоміжна 
5. Залетів О.М.. Мюллер П., Шевченко В.І. Довідник страхового агента. –  

   К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2003. – 256 с. 

6. Залетів О.М., Слісаренко О.О. Основи страхового права України. – К.:  

    Міжнародна агенція „BeeZone”, 2013. – 384 с. 

7. Клапків М.С., Клапків Ю.М. Витоки національного  страхового ринку  

України. – Тернопіль: Карт-бланк, 2003. – 275 с. 

9.Страхове посередництво: теорія та практика // Під ред. О.М. Залєтова. –  

     К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004. – 416 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://pidruchniki.ws/1584072042387/strahova_sprava/strahuvannya_ 

2.  http://studentbooks.com.ua/ 

3.  http://libfree.com/109996395-strahova_spravastrahuvannya__plisa_v_y.html 

4.   http://studentam.kiev.ua/ 

5.   http://uk.wikipedia.org/ 

 

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:   

лекції, практичні заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна 

робота. 

14.Форми та критерії оцінювання:      

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль,  екзамен у V семестрі.  
Шкала оцінювання: національна та ECTS.  

Накопичення балів протягом семестру 

http://studentbooks.com.ua/
http://libfree.com/109996395-strahova_spravastrahuvannya__plisa_v_y.html
http://studentam.kiev.ua/


№ 
 

п/п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

   1 

Виконання   лабораторних робіт 

10 6 60 

2 Модульна  контрольна робота 10 2 20 

3 Творча робота/реферат 10 2 20 

Результати поточного контролю 

^льтати поточного контро/ 

  100 

Загальна кількість балів   100 

Підсумкова оцінка   100 

 

Критерії оцінювання. 

Сума балів 

за навчальну 

діяльність 

 

Оцінка   

ECTS 

            Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

     для заліку 

   90-100   A високий:   відмінно  

             зараховано    80-89  B достатній:   добре 

    70-79  C 

   65-69  D низький:    задовільно 

   60-64  E 

   35-39  FX незадовільний (з можли-

вістю повторного скла-

дання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

     0-34   F незадовільний ( з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням  дисципліни )  

не зараховано з обов’язковим   

повторним вивченням  дисципліни 

15.Мова викладання: українська 

 

 
 


