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Опис дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Страхування» є формування у студентів 

теоретичних знань, сучасного конструктивного мислення та вироблення практичних 

навичок щодо: застосування організаційних, правових, економічних та фінансових 

механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб в разі 

настання ризикових ситуацій; аналізу організаційно-правового та інституційного 

середовища функціонування страхового ринку; укладання страхових договорів у різних 

галузях страхування, за різними формами і видами страхування, співстрахування та 

перестрахування; визначення доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 

страхових компаній, освоєння діючої практики оподаткування результатів їхньої 

діяльності; розрахунку основних показників фінансової стійкості страховиків. 
 

Структура курсу 

 
Години  

(лек. / практ.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 
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1. Сутність, принципи і 

роль страхування 

Знати термінологію з теорії страхування, 

уміти пояснити сутність страхування та 

необхідність страхового захисту суб’єктів 

господарювання та життєдіяльності людей 

на випадок шкоди, зумовленої ризиковими 

обставинами та визначати завдання, функції 

і принципи страхування 

 

 

 

Тести, 

питання 

 

 

2 / 2 

 

 

2. Класифікація 

страхування 

Розуміти підходи щодо класифікації 

страхування за різними ознаками та уміти 

застосовувати на практиці класифікацію 

страхування за галузями, формами та 

видами страхування 

 

 

Кейси 

 

2 / 2 

 
3. Страхові ризики та їх 

оцінка 

Вміти пояснити сутність ризику, 

враховуючи його основні характеристики 

та застосовувати на практиці алгоритм 

оцінки ризику і визначення доцільності його 

страхування 

 

Кейси 

Силабус курсу 

Страхування 
 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітньо-професійна програма – «Фінансовий менеджмент» 

 

Рік навчання: 4 Семестр: 7 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 
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4. Страховий ринок 

Розуміти сутність і зміст страхового ринку та 

розрізняти його види та елементи, суб’єкти, 

об’єкти та вміти на практиці застосовувати 

навики щодо порядку підготовки та 

укладання різного виду страхових договорів 

 

 

Тести, 

питання 

 

 

 

2 / 2 

 

 

 

5. Страхова 

організація 

Розуміти порядок створення, 

функціонування і ліквідації страхових 

компаній та вирізняти існуючі організаційні 

форми страховиків, уміти на практиці 

застосовувати навики щодо формування 

фінансових, матеріальних, трудових ресурсів 

страховика 

 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

 

 

 

2 / 2 

 

 

6. Державне 

регулювання 

страхової 
діяльності 

Розуміти сутність та значення державного 

регулювання страхової діяльності та уміти на 

практиці застосовувати знання правових 

засад організації та проведення такої 

діяльності, функціонування органів 

регулювання і нагляду за страховою 

діяльністю в Україні 

 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

 

 

 

2 / 2 

 

 

 

7. Особисте 

страхування 

Розуміти сутність та розрізняти ризикові та 

нагромаджувальні види особистого 

страхування, уміти застосовувати напрактиці 

принципи організації та проведення 

обов’язкового медичного страхування і 

особливостей здійснення добровільного 

медичного страхування 

 

 

Тести, 

питання, 

задачі 

 

 

 

2 / 2 

 

 

 

8. Страхування майна 

Розуміти особливості проведення 

страхування майна фізичних і юридичних 

осіб та уміти на практиці застосовувати 

навики щодо розрахунку страхових платежів 

і страхових виплат, формування страхових 

тарифів у страхуванні майна 

 

 

Тести, 

питання, 

задачі 

 

 

 

2 / 2 

 

 

9. Страхування 

відповідальності 

Розуміти організаційну схему та 

економічний механізм страхування 

відповідальності та вміти застосовувати 

практичні навики щодо страхових ризиків, 

страхових платежів, страхових виплат та 

страхових тарифів у розрізі різних видів 

страхування відповідальності 

 

 

Тести, 

питання, 

задачі 
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10. Співстрахування та 

перестрахування 

Розуміти сутність та значення 

співстрахування і перестрахування та вміти 

застосовувати на практиці методи і форми 

проведення перестрахувальних операцій 

 

Тести, 

питання 

 

 

 

2/ 2 

 

 

11. Доходи, витрати і 

фінансові результати 

страховика 

Розуміти сутність, зміст та джерела 

формування усіх видів доходів страховика, 

склад та економічний зміст його витрат та 

застосовувати на практиці навики щодо 

визначення фінансових результатів, 

характеристики системи оподаткування та 

розрахунку чистого прибутку страховика 

 

 

Тести, 

питання, 

задачі 



 

 

2 / 2 

 

12. Фінансова 

надійність страховика 

Розуміти економічний зміст та значення 

фінансової надійності страховика, вміти на 

практиці застосовувати навики щодо 

порядку визначення її основних показників 

 

Тести, 

питання, 

задачі 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP020402.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/944-2002-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1961-15/print1435734407637863
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр


 
Заліковий 
модуль 1 

Заліковий 
модуль 2 

Заліковий 
модуль 3 

Заліковий 
модуль 4 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

підчас заняття (6 

тем по 10 балів) = 

60 балів. 
2. Модульна 

контрольна робота 

= 40 балів 

1. Усне опитування під 

час заняття (6 тем по 10 

балів) = 60 балів. 

2. Ректорська контрольна 

робота = 40 балів 

1. Написання КПІЗ = 50 

балів. 

2. Участь в тренінгах = 

20 балів. 
3. Захист КПІЗ = 30  балів 

Письмова робота 

(теми 1-12) = 100 

балів 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Відмінно 

B 85-89 Добре 

C 75-84 Добре 

D 65-74 Задовільно 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


