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ВСТУП 

 

Анотація 

У країнах з розвиненим ринковим господарством страхування є одним 
із стратегічних секторів економіки. Воно забезпечує стабільність у 
суспільстві, гарантує власникам відшкодування збитків при загибелі 
майна й втраті доходу, захищає людину у багатьох випадках життя. 
Страхування — невід'ємний атрибут цивілізованого суспільства. Саме 
страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, стабільність, соціальні 
гарантії в суспільстві через механізм страхового захист)', але у 
перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу 
інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання зайнятості 
населення.  

Дисципліна "Страхування" належить до теоретико-прикладних 
дисциплін при підготовці спеціалістів фінансового профілю: у 
теоретичному плані вона має поглибити фундаментальні знання щодо 
сутності страхування, природи ризиків, потреби в їх оцінці, методів 
покриття тощо; у прикладному плані — закласти базові знання з 
організації страхування ризиків та сформувати навички проведення 
прямого страхування, перестрахування і співстрахування, оптимізації 
страхового портфеля, оцінки фінансової надійності страховика. 
Ключові слова: страхування, страховики, страхувальники, страхові 
ризики, страховий тариф, страховий ринок, страхова компанія, актуарії. 
 

Аbstract 
In countries with a developed market economy insurance is one of the 

strategic sectors of the economy. It provides stability in the society, ensures the 

owners damages in loss of property and loss of income, protect human life in 

many cases. Insurance is an essential attribute of a civilized society. It is 

insurance in able to ensure not only the security, stability, social guarantees in 

the community through the mechanism of insurance protection), but in the long 

term can become a serious mechanism of redistribution of investment 

resources and the mechanism to address the issue of the employment of the 

population. 

Key words: insurance, insurers, policyholders, insurance risks, insurance 

tariff, insurance market, insurance companies, Actuaries. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 

 форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів – 

6 
 

 

Галузь знань  
07 Управління та 
адміністрування 

 

 

 

Спеціальність: 
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

 

Нормативна 
 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів 
– 3 

2-й 3-й 

Загальна кількість 
годин – 180 

Семестр 

4-й 5-й 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 2 

індивідуальної 
роботи – 2 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

Лекції 
30 год. 2 год. 

Практичні 
30 год. 14 год. 

Самостійна робота 

120 год. 164 год. 
Форма контролю: 

екзамен екзамен 
 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи  становить:  

для денної форми навчання –  34%  до  66 %;  

для заочної форми навчання – 9 %   до 91 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 Основною метою викладання навчальної дисципліни  

«Страхування» є формування  у майбутніх фінансистів системи 
спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану системи 
страхового захисту. 

Завдання курсу полягає у вивченні механізму узгодження та 
правового захисту страхових інтересів суб'єктів страхового процесу.  

За результатами вивчення дисципліни студент здобуде наступні 
компетентності:   

- Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі  та практичні 
проблеми під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської 
справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів фінансової науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

- Здатність до абстрактного мислення, фундаментального аналізу та 
синтезу на основі логічних аргументів. 

- Здатність застосовувати отримані знання на практиці. 
- Здатність здобувати нові знання. 
- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
- Вміння використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій економічної, фінансової, математичної, статистичної та 
інших наук для дослідження фінансових систем. 

- Здатність застосовувати знання чинного законодавства для 
регулювання фінансово-кредитних систем.. 

- Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій розвитку сфери фінансів, банківської справи 
та страхування 

- Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

Програмні результати навчання передбачають здатність: 
- Розуміти сутність економічних законів та категорій, фінансову 

термінологію, принципи фінансової науки, особливості функціонування 
фінансових систем.  

- Використовувати науково-методичний інструментарій досліджень 
у сфері фінансів, банківської справи та страхування  

- Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 
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свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

- Виконувати фінансово-економічні розрахунки,  обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних 
засобів. 

- Вміти застосовувати здобуті знання для вирішення завдань 
прикладного характеру у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.  

- Здійснювати фахове обґрунтування прийняття рішень та нести 
відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, 
банківської діяльності та страхуванні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Сутність, значення та роль страхування 

 

Тема1. Сутність, принципи та роль страхування 
Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної 

безпеки суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей. Форми 
організації фондів страхового захисту. Виникнення та етапи розвитку 
страхування. Сутність страхування. Функції страхування. Принципи 
страхування, страховий інтерес, максимальна добросовісність суб’єктів 
страхування, відшкодування втрат у межах збитків, франшиза. 

Основні поняття: страховий захист, страхування, функції 
страхування, принципи страхування, франшиза, суброгація. 
 

Тема 2. Класифікація страхування  
Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Ознаки 

класифікації: історичні, економічні, юридичні. Класифікація за об’єктами 
страхування. Класифікація за формами проведення: обов’язкове 
страхування, добровільне страхування. 

Класифікація за спеціалізацією страховика. Загальні види 
страхування. Страхування життя. Перестрахування. 

Основні поняття: історична класифікація страхування, 
економічна класифікація страхування, юридична класифікація 
страхування, обов’язкове страхування, добровільне страхування, 
перестрахування. 
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Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 
Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Управління 

ризиком. Види ризиків. Оцінка ризику й визначення доцільності його 
страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. 

Основні поняття: страховий ризик, чисті і спекулятивні страхові 
ризики, страхові тарифи. 

 

Тема 4. Страховий ринок та його державне регулювання 

Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку. Роль 
посередників: страхових агентів і брокерів. Перспективи розвитку 
страхового ринку в Україні. Сутність і завдання маркетингу в 
страхуванні. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладення. 

Основні поняття: страховий ринок, страхові посередники, 
страхові агенти та брокери, страховий маркетинг, страховий договір. 

 

Тема 5. Страхова організація 

Форми організації страхових компаній в Україні. Порядок 
створення, функціонування та ліквідації страхових компаній. Товариства 
взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. 

Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філії та 

представництва. Управління страховою компанією. Страхові об'єднання. 
Основні поняття: страхова організація, страхова компанія, 

товариства взаємного страхування, страхові об'єднання. 
 

Змістовний модуль 2. Класифікація за об’єктами страхування 

Тема 6. Особисте страхування 

Доцільність програм медичного страхування; обґрунтування 
економічної необхідності страхування від нещасних випадків. 

Аналізувати привабливість накопичувальних форм страхування. 

Страхування життя і його основні види. Змішане страхування життя. 
Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій 
(ренти); Обов’язкові види страхування від нещасних випадків і 
професійних захворювань. 

Основні поняття: страхування життя, обов’язкові та добровільні 
види страхування, суб’єкти й об’єкти страхування життя. 

 

Тема 7. Майнове страхування 
Страхування майна юридичних осіб: суб’єкти і об’єкти 

страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

відшкодування збитків. Особливості страхування сільськогосподарських 
підприємств. Страхування транспортних засобів: автомобільного та 
іншого наземного, морського, авіаційного транспорту. Страхування 
вантажів. 

Страхування майна громадян: будівель і споруд, тварин, домашнього 
та іншого майна. 

Основні поняття: страхування майна, суб’єкти і об’єкти 
страхування майна, страхування майна юридичних осіб та громадян, 
страхова сума, страхове відшкодування, страховий договір. 

 

Тема 8. Страхування відповідальності 
Страхування цивільної відповідальності власників 

автотранспортних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро і його 
функції. Міжнародна система “Зелена картка”. Страхування 
відповідальності роботодавців. Страхування відповідальності 
товаровиробників за якість продукції. Страхування професійної 
відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 

Основні поняття: страхування відповідальності, суб’єкти і об’єкти 
страхування відповідальності, Моторне (транспортне) страхове бюро, 
Міжнародна система “Зелена картка”. 

 

Тема 9. Страхування підприємницьких ризиків 

Страхування “підприємницьких ризиків”. Форми, види, об’єкти і 
суб’єкти страхування. Страхування майна підприємців від вогню та 
інших ризиків. Обсяг відповідальності; 

Страхування збитків у разі переривання підприємницької 
діяльності внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. 

Страхування відповідальності товаровиробника: за якість 
продукції, що виробляється, робіт, що виконуються; товарів, що 
продаються; за забезпечення зайнятості робочих місць; за забруднення 
навколишнього середовища. 

Страхування особистих ризиків у підприємництві. Страхування 
працівників від нещасних випадків та на випадок захворювання за 
рахунок коштів підприємця.  

Основні поняття: страхування підприємницьких ризиків, 

страхування відповідальності, страхування особистих ризиків у 
підприємництві. 

 

Змістовний модуль 3. Фінансова діяльність страховика  
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Тема 10. Перестрахування і співстрахування 

Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його 
розвитку. Методи перестрахування. Форми проведення 
перестрахувальних операцій. Співстрахування й механізм його 
застосування. 

Основні поняття: перестрахування, суб’єкти перестрахування, 
факультативне перестрахування, облігаторне перестрахування, квотні й 
ексцедентні договори пропорційного перестрахування, непропорційне 
перестрахування, співстрахування. 

 

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 

Склад доходів страховика. Витрати страховика: їх склад і 
економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Визначення 
прибутку від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної 
діяльності. Оподаткування страховиків. 

Основні поняття: доходи і витрати страховика, собівартість 
страхової послуги, витрати на утримання страхової компанії, 
прибуток страховика, оподаткування страховиків. 

 

Тема 12. Фінансова надійність та стійкість страхової  компанії 
Поняття фінансової надійності страховика. Фінансові методи 

забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність 
страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. Технічні 
резерви, їх склад. Показники платоспроможності. Страхові резерви, їх 
склад та алгоритм формування. 

Основні поняття: Фінансова надійність страховика, фінансова 
стійкість страхового фонду, ліквідність, платоспроможність. 

 

Тема 13. Фінансова стратегія і планування у страхуванні 
Фінансова стратегія аналіз інвестиційних можливостей. 

Прогнозування наслідків поточних рішень, оцінка досягнутих 
результатів. Вимоги до оперативного та стратегічного планування 
страхової діяльності. Структура бiзнес-плану страховика. 

Основні поняття: стратегія страхової компанії стосовно чистого 
прибутку, маркетингова політика та менеджмент страхової компанії, 
система перестрахування, резерв платоспроможності, показники оцінки 
фінансового стану страховика. 

 

Тема 14. Страхові резерви, їх склад та алгоритм формування 
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Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та 
їх склад. Резерви премій та збитків та методи їх формування. Поняття 
резервів зі страхування життя та їх склад. Порядок розрахунку резервів 
довгострокових зобов’язань. Резерви належних виплат страхових сум. 

Основні поняття: технічні резерви, резерви зі страхування життя, 

розрахунок обсягу зароблених премій, метод “плаваючих 36 кварталів” 
або “метод 1/4”, “метод 1/24”,“ метод 1/365”. 

 

Тема 15. Страхування зовнішньо - економічних ризиків 

Особливості ідентифікації й оцінювання ризиків страхової 
діяльності. Організаційно-технічні та фінансово-договірні способи 
управління ризиками. Етапи застосування. 

Основні поняття: Прогнозування, стимулювання, контроль. 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  
і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього л п с.р. усьо
го 

л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Сутність, значення та роль страхування 

Тема 1. Сутність, принципи та 
роль страхування 

12 2 2 8 10,5 – 0,5 10 

Тема 2.  Класифікація 
страхування 

12 2 2 8 11 0,5 0,5 10 

Тема 3. Страхові ризики та 
їх оцінка 

12 2 2 8 11,5 0,5 1 10 

Тема 4. Страховий ринок та 
його державне регулювання 

12 2 2 8 11 – 1 10 

Тема 5. Страхова організація 12 2 2 8 11  1 10 

Разом за  модулем 1 60 10 10 40 55 1 4 50 

Змістовий модуль 2.  Класифікація за об’єктами страхування 

Тема 6.  Особисте 
страхування 

12 2 2 8 13,5 0,5 1 12 

Тема 7.  Майнове 12 2 2 8 13 – 1 12 
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Назви змістових модулів  
і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього л п с.р. усьо
го 

л п с.р. 

страхування 

Тема 8. Страхування 
відповідальності 12 2 2 8 13 – 1 12 

Тема 9. Страхування 
підприємницьких ризиків 

12 2 2 8 13 – 1 12 

Разом за  модулем 2 48 8 8 32 52,5 0,5 4 48 

Змістовний модуль 3. Фінансова діяльність страховика 

Тема 10. Перестрахування і 
співстрахування 

12 2 2 8 13 – 1 12 

Тема 11. Доходи, витрати і 
прибуток страховика 

12 2 2 8 13,5 0,5 1 12 

Тема 12. Фінансова 
надійність та стійкість 
страхової  компанії 

12 2 2 8 13 – 1 12 

Тема 13. Фінансова 
стратегія і планування в 
страхуванні 

12 2 2 8 11 – 1 10 

Тема 14. Страхові резерви, 
їх склад та алгоритм 
формування 

12 2 2 8 11 – 1 10 

Тема 15. Страхування 
зовнішньо-економічних 
ризиків 

12 2 2 8 11 – 1 10 

Разом за  модулем 3 72 12 12 48 72,5 0,5 6 66 

Усього годин 180 30 30 120 180 2 14 164 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість  годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування 2 0,5 

2 Тема 2.  Класифікація страхування 2 0,5 

3 Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 2 1 

4 
Тема 4. Страховий ринок та його державне 
регулювання 

2 1 

5 Тема 5. Страхова організація 2 1 

6 Тема 6.  Особисте страхування 2 1 

7 Тема 7.  Майнове страхування 2 1 

8 Тема 8. Страхування відповідальності 2 1 

9 Тема 9. Страхування підприємницьких ризиків 2 1 

10 Тема 10. Перестрахування і співстрахування 2 1 

11 Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 2 1 

12 
Тема 12. Фінансова надійність та стійкість 
страхової  компанії 2 1 

13 
Тема 13. Фінансова стратегія і планування в 
страхуванні 2 1 

14 
Тема 14. Страхові резерви, їх склад та алгоритм 
формування 

2 1 

15 
Тема 15. Страхування зовнішньо-економічних 
ризиків 

2 1 

Разом 30 14 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год.занять 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 
лекціях  - (0,25 год./ 1 год. лекцій). 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне  завдання 

Загальні вимоги до виконання: 
1. Індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування 

та носити творчий, дослідницький характер. 
2. Тип індивідуального завдання − реферат; 
3. Виконується ІНДЗ з додержанням всіх технічних вимог до 

письмових робіт. Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 
міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату 
А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, 
яка обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 

15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається 
з титульного аркуша, за ним розміщують послідовно: зміст ІНДЗ, 
основний текст (з підзаголовками відповідно до змісту роботи), список 
використаних джерел (не менше 15), посилання на джерело інформації –
обов’язкове. 

 

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання: 
 

Рівень виконання ІНДЗ Кількість 
балів 

ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із 
сформульованими власними висновками 

10 

Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко 
сформульованими власними висновками 

7-9 

Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без 
власних висновків студента 

4-6 

Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3 

 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Страхування» для 
активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних 
навчальних технологій таких, як: проблемні лекції; робота в малих 
групах; семінари-дискусії; кейс-метод; ділові ігри. Під час лекційного 
курсу застосовується слайдова презентація  (у програмі Microsoft Power 
Point»), роздатковий матеріал,  ілюстраційні матеріали та схеми.   
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На практичних заняттях:  
  використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування 

у студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 
 проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
  задаються провокаційні питання; 
 проводиться ділове та психологічне тестування. 

 

9. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання (25 тестів, одна правильна відповідь 
з чотирьох запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
 з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
 з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на екзамені у письмовій 
формі у вигляді екзаменаційних завдань, які включають: теоретичну 
частину – 25 тестів (одна правильна відповідь з чотирьох 
запропонованих) та два теоретичних питання лекційного курсу; 
практичну частину. Усі форми контролю включено до 100-бальної 
шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 
на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених 
на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 
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характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, але містять окремі недоліки; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко 

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

40 100 Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення  
 

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни „Страхування ” 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/482 

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ : 

 

 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник.3-ге видання, 
стереотипне. –  Львів: “Новий Світ-2000”, 2008 . – 480 с. 

2. Вовчак О.Д. Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. – К. : 
Знання, 2011. – 391с. 

3. Горбач Л.М. Страхування: підручник. Л.М. Горбач,  Е.В.  
Кадебська – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с.  

4.  Реверчук С.К.  Історія страхування : підручник / С.К. Реверчук, 
Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак,. – К. : Знання, 2005. – 213 с.  

 

Допоміжна 
1.   Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник./ О.Д. Заруба/ – К. : 

Товариство “Знання”,КОО, 2004. –321с. 
2. Плиса В.Й . Основи страхування: Навч.посібник / За ред. 

Крупки. – Львів, 2011. –144 с.  
3. Страхування: Навч. – метод. посібник для самост. вивчення 

дисципліни /О.О. Гаманкова, Т.М. Артюх, С.В. Горянська. – Київ, 2008 

– 120 с. 
4. Страхування: Підручник/ Ред. А.О.Таркуцяк. – 2002. – 113 с. 
5. Страхування: Підручник / Керівник авт.кол. і наук. Ред.С.С.  

Осадець. – К. : КНЕУ, – 2002. – 599с. 
6. Електронний ресурс. – Режим доступу: www.forinsurer.com  

7. Електронний ресурс. – Режим доступу: www.ins-pub.com 

8. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://magazine.uainsur.com 
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12. Інформаційні ресурси 

1.  Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій  Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
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