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Студенти всіх форм навчання у міжсесійний період, відповідно до 

Карти навчальної роботи, представленої у Методичних матеріалах з вивчення 

дисципліни «Міжнародний страховий бізнес», виконують два індивідуальних 

завдання на вибір: 

а) критичний огляд наукових публікацій;  

б) завдання з використанням інтернет - ресурсів (аналітичний огляд);  

в) презентація; 

г) переклад статті з джерела іншомовного походження; 

д) есе. 

Студенти заочної форми навчання окрім вищезазначених двох 

індивідуальних завдань у міжсесійний період, відповідно до Карти 

самостійної роботи, виконують домашню контрольну роботу. 

Індивідуальні завдання та домашня контрольна робота повинні бути 

представлені на кафедру банківської справи та страхування своєчасно в 

паперовому (презентація в електронному) вигляді у відповідності до 

існуючих вимог індивідуально викладачу, або на кафедру, але не пізніше, ніж 

за 10 днів до початку наступної сесії (ІІ семестру магістратури). 

 

Вимоги до індивідуального завдання 

          «Критичний огляд наукових публікацій» 
(для студентів всіх форм навчання) 

 
Індивідуальне завдання «Критичний огляд наукових публікацій» є 

завданням, що містить концентровану інформацію, одержану в результаті 

відбору, аналізу, систематизації і логічного узагальнення відомостей з 3 

(трьох) наукових статей за однією темою з українських періодичних фахових 

видань, які опубліковані за останні 2 роки. Завдання виконується відповідно 

до теми дослідження, обраної студентом самостійно. Літературні джерела 

студент підбирає також самостійно.  

 Вимоги до оформлення роботи: гарнітура: Times New Roman; кегль 

(розмір) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки 

мають бути пронумеровані. 

Аналітичний огляд наукових публікацій повинен містити: 

 титульний аркуш; 

 вступ, де обґрунтовується актуальність теми дослідження (обсяг – 1 

стор.) 

 текст аналітичного огляду (обсяг – до 10 стор.); 

 висновок (обсяг – 1 стор.); 

 список використаних джерел (з усіма реквізитами відповідно до 

державних стандартів). 

Індивідуальне завдання «Критичний огляд наукових публікацій» має 

бути представлене на кафедру банківської справи та страхування у 

паперовому/електронному вигляді, у терміни, визначені викладачем, який веде 

семінарські (контактні) заняття. 



 

Вимоги до індивідуального завдання  

                  «Формування аналітичного звіту» 

(для студентів всіх форм навчання) 

 

Індивідуальне завдання «Аналітичний звіт» формується студентом під 

керівництвом викладача, який веде семінарські (контактні) заняття, за 

результатами якісного аналізу страхового ринку окремої країни, окремого 

сегменту світового страхування, діяльності окремого страхової/ 

перестрахової компанії або іншого суб’єкта страхового ринку країн світу за 

період не менше, ніж 5 років, в розрізі 5-10 показників. 

 Вимоги до оформлення роботи: гарнітура: Times New Roman; кегль 

(розмір) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки 

мають бути пронумеровані. 

Аналітичний звіт повинен містити: 

 титульний аркуш; 

 вступ (обсяг – до 1 стор.) 

 текст детального аналізу з оформленими відповідно до вимог 

таблицями, графіками, діаграмами та рисунками (обсяг – до  10 стор.); 

 висновки (обсяг – до 1-2 стор.); 

 список використаних джерел (з усіма реквізитами відповідно до 

державних стандартів). 

Індивідуальне завдання «Аналітичний звіт» має бути представлене на 

кафедру банківської справи та страхування у паперовому/електронному вигляді, у 

терміни, визначені викладачем, який веде семінарські (контактні) заняття. 

 

Вимоги до індивідуального завдання  «Презентація» 

 (для студентів всіх форм навчання) 

 

Індивідуальне завдання «Презентація» виконується за тематикою, 

наданою викладачем, який веде семінарські (контактні) заняття. Тему для 

презентації студент обирає самостійно із запропонованої викладачем 

тематики.  

Презентація виконується з використанням комп’ютерної програми 

«PowerPoint». Обсяг роботи – до 12 слайдів.  

Презентація також може виконуватись у вигляді відео-кліпу, 

анімаційного кліпу, інтерв’ю тощо загальною тривалістю до 10 хв. 

Індивідуальне завдання «Презентація» має бути представлене на кафедру 

банківської справи та страхування в електронному вигляді, у терміни, визначені 

викладачем, який веде семінарські (контактні) заняття. 

 
Вимоги до індивідуального завдання  «Переклад статті з 

джерела  іншомовного походження» 

                                    (для студентів всіх форм навчання) 
 



Індивідуальне завдання «Переклад статті з джерела іншомовного 

походження» виконується за тематикою, наданою викладачем, який веде 

семінарські (контактні) заняття. Тему для презентації студент обирає 

самостійно із запропонованої викладачем тематики, або пропонує власну 

тему на узгодження викладачеві.  

Літературні або інтернет - джерела студент підбирає самостійно, за 

погодженням з викладачем. Для підготовки має бути використана 1 стаття з 

періодичних фахових видань, які опубліковані за останні 2 роки. 

 Вимоги до оформлення роботи: гарнітура: Times New Roman; кегль 

(розмір) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки 

мають бути пронумеровані. 

Переклад повинен містити: 

 титульний аркуш; 

 вступ, де обґрунтовується актуальність теми дослідження (обсяг – 1 

стор.) 

 текст перекладу (обсяг – до 5 стор.); 

 висновок (обсяг – 1 стор.); 

 копія оригіналу статті (у Word, PDF, Print screen – форматі тощо). 

Індивідуальне завдання «Переклад статті з джерела іншомовного 

походження» має бути представлене на кафедру банківської справи та страхування 

у паперовому/електронному вигляді, у терміни, визначені викладачем, який веде 

семінарські (контактні) заняття. 

 

Вимоги до індивідуального завдання 

«Есе» 

(для студентів всіх форм навчання) 

Індивідуальне завдання «Есе» виконується за тематикою, наданою 

викладачем, який веде семінарські (контактні) заняття. Тему для есе студент обирає 

самостійно із запропонованої викладачем тематики, або пропонує власну тему на 

узгодження викладачеві. 

Есе являє собою твір, що містить висвітлену студентом власну думку, 

виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання. 

Має бути невеликого об’єму і вільної композиції. 

Вимоги до оформлення роботи: гарнітура: Times New Roman; кегль (розмір) 

– 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки мають бути 

пронумеровані. 

Есе повинно містити: 

 титульний аркуш; 

 текст есе, оформлений відповідно до вимог (обсяг – до  3 стор.); 

 список використаних джерел (з усіма реквізитами відповідно до державних 

стандартів), якщо студент користувався літературою або інтернет- джерелами. 

Індивідуальне завдання «Есе» має бути представлене на кафедру банківської 

справи та страхування у паперовому/електронному вигляді, у терміни, визначені 

викладачем, який веде семінарські (контактні) заняття. 

 



Вимоги до участі у наукових студентських конференціях  

(для студентів всіх форм навчання) 

Студентом під керівництвом викладача, що веде лекційні, семінарські 

(або контактні) заняття, готується доповідь на щорічну вузівську студентську 

конференцію по секції «Страхування», або на будь-яку іншу всеукраїнську 

або міжнародну науково-практичну конференцію. 

Підготовка наукових публікацій 

Студентом у співавторстві та під керівництвом викладача, що веде 

лекційні, семінарські (або контактні) заняття, готується наукова публікація 

до періодичних друкованих або електронних фахових видань. 

За виконання науково-дослідної роботи студент отримує 10 балів. 

 

 

Вимоги та завдання для контрольної роботи  
(тільки для студентів заочної форм навчання) 

 

Виконання контрольної роботи є формою поточного контролю 

студентів заочної форми навчання і необхідною умовою для отримання 

заліку з дисципліни «Міжнародний страховий бізнес». 

Контрольна робота (домашня) виконується у міжсесійний період за 

тематикою, зазначеною нижче,  залежно від першої букви прізвища студента: 

А – варіант 1, Б – варіант 2, В – варіант 3, Г – варіант 4, Д – варіант 5, Е – 

варіант 6, Є – варіант 7, Ж – варіант 8, З – варіант 9;  І – варіант 10,  Ї – 

варіант 11, Й – варіант 12,  К – варіант 13, Л – варіант 14, М – варіант 15, Н – 

варіант 16, О -  варіант 17, П - варіант 18,  Р – варіант 19, С- варіант 20,   Т – 

варіант 21, У – варіант 22,   Ф – варіант 23,  Х – варіант 24,  Ц – варіант 25,  Ч 

– варіант 26,   Ш – варіант 27,  Щ – варіант 28,   Ю – варіант 29, Я – варіант 

30. Студент може виконувати інші варіанти за узгодженням з викладачем. 

Метою домашньої контрольної роботи є більш глибоке вивчення 

студентом окремих теоретичних питань дисципліни.  

Контрольна робота має бути виконана і оформлена з додержанням всіх 

технічних вимог до письмових робіт. Вона виконується українською мовою 

на комп’ютері, на стандартних аркушах паперу (формату А4) з однієї 

сторони листа, зброшурованих в теку.  Робота друкується в Word for 

Windows (6.0 або 7.0),  розміри полів: верхнє і нижнє — 20 мм, праве — 10 

мм, ліве — 25 мм. Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту 14, 

міжрядковий інтервал — 1,5.  Номер сторінки — внизу, по центру сторінки.  

Всі сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен 

бути меншим ніж 20 і більшим ніж 25 друкованих сторінок. Заголовки 

структурних частин роботи  (ЗМІСТ, ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА) друкуються симетрично до тексту 

великими літерами. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці в 

контрольній роботі необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або на наступній сторінці.  



Контрольна робота починається з титульного аркуша, за ним 

розміщують послідовно: зміст (план) контрольної роботи, вступ, основний 

текст (з підзаголовками відповідно до плану роботи), висновки, список 

літератури.  На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Нумерація 

починається з третьої сторінки (з вступу).     

   У вступній частині студент обґрунтовує актуальність обраної теми, 

визначає її мету і завдання.  

У теоретичній частині домашньої контрольної роботи студент має 

показати здатність  здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, робити логічні узагальнення, висловлювати власну точку зору з 

досліджуваного питання.  

В практичній частині  - студент має використати  статистичні дані 

(оформлені в таблицях, графічному матеріалі), які підтверджують теоретичні 

основи питання, що розглядається. Представлені дані мають бути 

проаналізовані, виявлені тенденції розвитку (страхового, перестрахового 

ринку, конкретного виду або галузі страхування).  

Висновки мають містити узагальнення матеріалу за розділами 

контрольної роботи. 

Контрольна робота має містити перелік літературних джерел, на які 

спирається студент при  її написанні (законодавчі акти, що регулюють 

діяльність страховиків і які можна віднести до теми роботи, монографії, 

підручники, статті періодичних видань, адреси сайтів, з яких залучені 

фактичні дані тощо). 

Використана література. Першоджерела, включені до списку, повинні 

мати  бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про 

документ, наведених за певними правилами, необхідних та достатніх для 

загальної характеристики та ідентифікації документа. Бібліографічний опис 

регламентується ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystany

hdzherel.pdf).  

Список використаної літератури складається у встановленій 

послідовності:  

 Директиви ЄС; 

 профільні національні закони;  

 наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 

українською або іноземною мовами, публікації в періодичній пресі;  

 наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 

іноземними мовами.  

Літературні джерела вміщуються у список в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків. 

Книги і брошури слід записувати у такій формі: прізвище та ініціали 

автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання, обсяг 

(кількість сторінок). Місто Київ позначається першою літерою: К., а назви 

інших міст подаються повністю. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf


Журнальні та газетні статті треба записувати так: прізвище та ініціали 

автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи 

газети.  

Домашня контрольна робота здається в письмовому вигляді на 

кафедру або надсилається за погодженням із викладачем на його 

електронну адресу. В момент здачі роботи студент надає викладачеві 2 

файли:  

1. Файл, що містить контрольну роботу; 

2. Висновок щодо перевірки на плагіат. 

Перевірка на плагіат здійснюється на одному з офіційних профільних 

безкоштовних сайтів, наприклад: https://unicheck.com ; https://ua.plagiart.net  

тощо. Контрольна робота приймається викладачем до перевірки виключно за 

умови проходження роботи перевірки на плагіат та з отриманим результатом 

не більше 60%. 

Домашня контрольна робота подається на кафедру для перевірки не 

пізніше як за 10 днів до початку сесії.  

 

Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 
1. Особливості функціонування страхової компанії «Х» як однієї з 

найбільших компаній світу. 

2. Місце однієї з країн 10 BEM на світовому страховому ринку. 

3. Прояви монополізації на глобальному страховому ринку. 

4. Проблема асиметрії інформації та шляхи її подолання на обраному 

ринку. 

5. Пруденційний нагляд на страховому ринку країни: проблеми та 

реформування. 

6. Питання прозорості надання інформації страховиками як одне із 

вимог в боротьбі запобіганню відмивання грошей. 

7. Вплив глобального страхування на розвиток міжнародного бізнесу. 

8. Характеристика новітніх видів страхування, що надаються на 

світовому ринку. 

9. Міжнародне страхування життя: сучасні продукти та тенденції. 

10. Міжнародне ризикове страхування: сучасні продукти та тенденції. 

11. Прояви консолідації на глобальному страховому ринку. 

12. Страховий ринок Індії та його місце на світовому страховому ринку. 

13. Захист прав страхувальників як основна тенденція в регулюванні 

сучасного страхового бізнесу. 

14. Фінансова стабільність страховика: характеристика та основні вимоги 

згідно Директив ЄС. 

15. Вплив фінансової кризи на глобальний страховий ринок. 

16.  Особливості функціонування перестрахової компанії «Х» як однієї з 

найбільших компаній світу. 

17. Умови та процес розміщення ризиків на страховому ринку Ллойдс. 

18. Страховий ринок Африки та його місце на світовому страховому 

ринку. 

https://unicheck.com/
https://ua.plagiart.net/


19. Необхідність кіберстрахування в умовах глобалізації. 

20. Міжнародний ринок перестрахування: характеристика, регулювання, 

основні суб’єкти та тенденції. 

 

Критерії оцінювання результатів виконання 

індивідуальних завдань для самостійної роботи 

студентами денної форми навчання 

Індивідуальні завдання оцінюються з огляду на їх зміст, оформлення та 

рівня захисту студентом своєї роботи на семінарському (контактному) 

занятті або при співбесіді з викладачем під час консультації.  

   Кожне індивідуальне завдання студента денної форми навчання 

оцінюється, виходячи із максимальної оцінки в 10 балів: 

10 балів – у роботі бездоганно розкрито суть завдання, зроблено логічні 

висновки та узагальнення, наведено детальний порівняльний аналіз 

публікацій, оформлення відповідає вимогам до такої роботи; 

5 балів – робота виконана з незначними відхиленнями від вимог, або 

незначними помилками, або не повністю детально сформульовані висновки; 

3 бали – робота виконана зі значними помилками та відхиленнями, але 

основний текст аналізу, чи пропозицій, чи індивідуального завдання є в 

наявності; 

0 балів – робота виконана з великими помилками та відхиленнями, 

відсутній аналіз чи пропозиції, або робота не була здана. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній 

роботі кафедри, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, в 

межах 10 балів за семестр. 

 

Критерії оцінювання результатів виконання домашньої контрольної 

роботи студентами заочної форми навчання у міжсесійний період 

 

Загальна  оцінка за домашню контрольну роботу складається з двох 

частин:  за якість виконання  - 8 балів (8; 6; 4; 0)  та  її захист - 12 балів (12; 8; 4; 

0).  

 

Критерії оцінки домашньої контрольної роботи: 

Оцінка Якість виконаного завдання 

8 балів 

Студент бездоганно виконав роботу, розкрив теоретичні 

положення теми, здійснив аналіз страхових явищ, добре 

проілюструвавши фактичними даними, та належним чином 

його оформив. 

6 балів 

Студент виконав роботу, але присутні окремі недоліки в 

розкритті теоретичних положень теми, здійсненні аналізу 

страхових явищ та зауваження до оформлення. 

4 бали 

Робота в цілому виконана, але мають місце значні недоліки: 

частини інформації бракує, або вона є суперечливою на 

різних сторінках звіту, відсутні необхідні ілюстрації чи 



пропозиції студента. 

0 балів Роботу не виконано або виконано з великими недоліками.  

 

Студент зобов’язаний захистити контрольну роботу під час співбесіди з 

викладачем. 

 

Оцінка Захист виконаного завдання 

12 балів 

Студент бездоганно захистив роботу, розкрив теоретичні 

положення теми, дав відповіді на всі поставлені питання 

щодо його роботи, добре проілюструвавши фактичними 

даними. 

8 балів 

Студент захистив роботу, але припустився окремих недоліків 

при дачі відповідей на поставлені питання, проілюстрував 

володіння фактичними даними не в повній мірі. 

6 балів 

Робота в цілому захищена, але мають місце значні недоліки: 

на окремі питання не дано вичерпних відповідей, або вони є 

суперечливими, студент не в повній мірі володіє матеріалом, 

наведеним у роботі, плутається, та не проілюстрував 

володіння фактичними даними. 

0 балів 

Студент не дав правильних відповідей на більшість 

поставлених питань щодо його роботи або не з’явився на 

захист такої роботи у «День заочника». 

 


