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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ КУРСУ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

Тема 1. Страховий ринок
1. Загальна характеристика, поняття та склад страхового ринку. 
2. Структура та інфраструктура страхового ринку. 
3. Ринкові господарчі форми управління процесами на страховому

ринку. 
4. Тенденції розвитку страхових ринків. 
5. Особливості організації і розвитку страхових ринків в зарубіжних

країнах. 
6. Загальна  характеристика  становлення  і  розвитку  страхового

ринку України. 
7. Види страхових компаній і порядок їх створення. 
8. Стратегія страхової компанії. 
9. Організаційна структура страхової компанії. 
10. Ресурси страхової компанії. 
11. Органи управління страховою компанією та їх функції. 
12. Об’єднання страховиків та їх функції.

Тема 2. Страхові послуги та особливості їх реалізації
13. Страхова  послуга  як  специфічний  товар.  Ознаки,  що

характеризують страхову послугу.
14. Канали реалізації страхових послуг та їх характеристика
15. Прямий продаж страхових послуг: переваги і недоліки.
16. Продаж  страхових  послуг  через  посередників:  переваги  та

недоліки. 
17. Права і обов’язки страхових посередників. 
18. Вимоги законодавства щодо страхових посередників.
19. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних агентств.
20. Страхові брокери та їхні функції.
21. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. 
22. Роль та види реклами в реалізації страхових послуг. 
23. Контроль  страхових  компаній  та  держави  за  реалізацією

страхових послуг.
Тема 3. Страхова угода: порядок укладення та ведення

24. Форми страхових зобов”язань. 
25. Страхове зобов”язання на користь третьої особи. 
26. Страхова угода та її основні етапи.
27. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення.
28. Андеррайтинг:  поняття,  сутність,  роль  у  формуванні

збалансованого страхового портфеля.
29. Договір  страхування  та  його  зміст,  взаємозв`язок  з  Правилами

страхування.
30. Договір  страхування  і  страховий  поліс:  співвідношення  між

ними.  Страховий  сертифікат.  Генеральний  поліс.  Порядок  укладення
договору страхування.
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31. Права і обов’язки сторін страхової угоди.
32. Страховий поліс як форма договору страхування: зміст, зв’язок з

правилами страхування.
33. Процес  врегулювання  претензій  страхувальників  та  його

завдання. Виплата страхового відшкодування.
34. Дії страхувальника при настанні страхової події.
35. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків.

Тема 4. Теоретико-методичні засади розрахунку страхової премії
36. Сутність і завдання актуарних розрахунків. Показники страхової

статистики. 
37. Особливості  калькуляції  нетто-премії  на  основі  показників

страхової статистики. 
38. Страхова (ризикова) надбавка, принципи її розрахунку на основі

показників стандартного відхилення і коефіцієнта варіації. 
39. Розрахунок  нетто-ставки  страхового  тарифу  на  основі

динамічного ряду показників збитковості страхової суми. 
40. Калькуляція навантаження. 
41. Класифікація витрат страхової компанії. 
42. Прибуток  у  структурі  страхового  тарифу  та  чинники,  що

впливають на нього і можливість їх обліку в калькуляції премії.
Тема 5. Страхування життя

43. Необхідність і сутність страхування життя . Види страхування.
44. Таблиця смертності: призначення, зміст, порядок складання.
45. Типи страхування життя, їх характеристика.
46. Змішане  страхування  життя:   порядок  укладення  договорів

страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових
і викупних сум, порядок їх виплати.

47. Страхування  до  вступу  в  шлюб:  порядок  укладення  договорів
страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових
і викупних сум, порядок їх виплати.

48. Страхування   життя   дітей:   порядок   укладення   договорів
страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових
і викупних сум, порядок їх виплати.

49. Довічне страхування: порядок укладення договорів страхування,
обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових і викупних
сум, порядок їх виплати.

50. Страхування пенсій: необхідність, сутність.
51. Страхування ренти: необхідність, сутність. Види ануїтетів.

Тема 6. Страхування від нещасних випадків
52. Економічна  необхідність  і  значення  страхування  громадян  від

нещасних випадків.
53. Принципи й організація страхування від нещасних випадків.
54. Обов’язкове  страхування  громадян  від  нещасних  випадків:

необхідність, види страхування.
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55. Добровільне  страхування  громадян  від  нещасних  випадків:
необхідність, види страхування.

56. Індивідуальне і колективне страхування громадян від нещасних
випадків та його сутність.

57. Обов’язкове  особисте  страхування  громадян  від  нещасних
випадків на транспорті.

58. Обов’язкове  страхування  ризикових  професій  народного
господарства від нещасних випадків.

59. Страхування громадян, що виїжджають за кордон. 
60. Особливості страхування від нещасних випадків у європейських

країнах. 
Тема 7. Медичне страхування

61. Медичне  страхування:  необхідність  і  сутність.  Суб’єкти
медичного страхування та взаємовідносини між ними.

62. Обов’язкова форма медичного страхування та її сутність.
63. Страхування на оплату днів хвороби та по догляду за хворими.
64. Добровільна форма медичного страхування та її сутність.
65. Медичне  страхування  громадян,  що  виїздять  за  кордон

(Асистанс).
66. Закордонний  досвід  приватного  медичного  страхування  і  його

види. 
Тема 8. Страхування цивільної відповідальності

67. Суть та поняття страхування цивільної відповідальності. 
68. Страхування відповідальності в сфері приватного життя. 
69. Комплексні страхові поліси глави сім'ї. 
70. Основні види страхування цивільної відповідальності. 
71. Страхування договірної відповідальності. 
72. Страхування цивільної відповідальності роботодавця. 
73. Професійна відповідальність і необхідність її страхування. 
74. Страхування відповідальності за якість виробленої продукції. 
75. Екологічне  страхування,  страхування  відповідальності

підприємств - джерел підвищеної небезпеки. 
76. Страхування цивільної відповідальності громадян.

Тема 9. Автотранспортне страхування
77. Поняття  автотранспортного  страхування.  Види  страхування.

Розвиток системи автотранспортного страхування.
78. Страхування  автотранспортних  засобів  та  основні  умови  його

проведення.
79. Страхування  цивільної  відповідальності  власників

автотранспортних засобів.
80. Обов’язкове  страхування  цивільної  відповідальності  власників

транспортних засобів в Україні: організаційні основи.
81. Типи  і  види  договорів  обов’язкового  страхування  цивільної

відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні.
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82. Основні  умови  обов’язкового  страхування  цивільної
відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні.

83. Страхування  вантажів,  що  перевозяться  автомобільним
транспортом.

84. Моторне  (транспортне)  страхове  бюро  України,  його  функції.
Права і обов'язки членів МТСБ.

85. Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток.
Тема 10. Сільськогосподарське страхування

86. Економічна необхідність і сучасний стан сільськогосподарського
страхування.

87. Форми  і  види  страхування  майна  сільськогосподарських
підприємств.

88. Обов’язкове страхування урожаю сільськогосподарських культур
і  багаторічних  насаджень:  об’єкти  страхування,  обсяг  страхової
відповідальності, характеристика страхових випадків. 

89. Визначення  вартості  врожаю,  обчислення  й  порядок  сплати
страхових премій. 

90. Встановлення факту й причини загибелі (пошкодження) урожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

91. Оцінка  збитків  при  загибелі  (пошкодженні)  урожаю
сільськогосподарських  культур  і  багаторічних  насаджень.  Страхове
відшкодування.

92. Добровільне страхування урожаю сільськогосподарських культур
і багаторічних насаджень. 

93. Страхування сільськогосподарських тварин. 
94. Страхування  будівель  та  іншого  майна  сільськогосподарських

підприємств.


