


 

 

  

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни полягає в оволодінні теоретико-методичними знаннями та 
практичними навиками у сфері страхових взаємовідносин, вивченні сутності і форм прояву 
ризиків у різних сферах діяльності, що сприятиме об'єктивній оцінці економічних процесів 
суспільства, розумінню суті, місця та значення страхування для успішного управління цими 
процесами. 

Завдання дисципліни: визначити основи теорії і практики страхування фізичних і 
юридичних осіб; об'єктивну необхідність, сутність, роль страхування; організацію, шляхи 
розвитку страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності; умови особового 
страхування, страхування майна, страхування відповідальності. Вивчення системи норм та 
принципів страхового права, як галузі права, та особливостей впорядкування страхових і 
договірних суспільних відносин, заснованих на праві власності та інших речових правах. 

Пререквізити дисципліни «Правознавство», «Національна економіка», «Вступ до 
фаху», «Організація виробництва», «Основи охорони праці та цивільного захисту», 
«Менеджмент», «Адміністративний менеджмент»,  

Постреквізити дисципліни «Управління фінансовими потоками», «Управлінські 
рішення в логістиці», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Стратегія 
підприємства», «Основи бізнесу», «Сучасні інструменти в менеджменті і маркетингу». 

Компетентності: ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прак-

тичні проблеми, які характеризується комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
соціальних, економічних та поведінкових наук. ЗК5. Знання та розуміння предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та розуміння 
професійної діяльності. ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК15. 
Розуміння принципів і норм права, а також національних, міжнародних і галузевих 
стандартів та використання їх у професійній діяльності. 

Заплановані результати навчання. РН12. Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування організацій. РН16. Демонструвати навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Методи навчання пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладання, 
метод стимулювання навчальної діяльності, контролю і самоконтролю, частково-пошуковий 
(евристичний), опосередкованого керівництва, дослідницький.  

Форми навчання колективні, групові, індивідуальні, фронтальні. 
 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб с/р 

Змістовий модуль 1. Основи страхового права 

Поняття страхового права. Предмет, об’єкт, методи 
аналізу, функції та джерела страхового права.  

8 2 2  4 

Страхові послуги та особливості їх реалізації.  8 2 2  4 

Основні напрямки маркетингової політики 
страховика. 

6 2   4 

Страхування життя та пенсій. 8 2 2  4 

Страхування комерційних ризиків. 8 2 2  4 

Правове регулювання страхової діяльності. 6 2   4 

Разом за змістовим модулем 1 44 12 8  24 

Змістовий модуль 2. Страхові ринки та програми їх страхування. 

Перестрахування. 8 4   4 

Державний контроль за страховою діяльністю. 6 2 2  2 



 

 

  

Страхові ринки. 8 4 2  2 

Медичне страхування. 6 2   4 

Страхування майна підприємств  6 2 2  2 

Сільськогосподарське страхування. 6 2   4 

Страхування технічних ризиків. 6 2   4 

Разом за змістовим модулем 2 46 18 6  22 

Всього годин 90 30 14  46 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Поняття страхового права. Предмет, об’єкт, методи аналізу, функції та 
джерела страхового права.  

2 

2 Страхові послуги та особливості їх реалізації.  2 

3 Основні напрямки маркетингової політики страховика. 2 

4 Страхування життя та пенсій. 2 

5 Страхування комерційних ризиків. 2 

6 Правове регулювання страхової діяльності. 2 

7 
8 

Перестрахування. 
Державний контроль за страховою діяльністю. 

4 
2 

9 Страхові ринки. 4 

10 Медичне страхування. 2 

11 Страхування майна підприємств  2 

12 Сільськогосподарське страхування. 2 

13 Страхування технічних ризиків. 2 

 Всього 30 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Поняття страхового права. Предмет, об’єкт, методи аналізу, функції та 
джерела страхового права.  

2 

2 Страхові послуги та особливості їх реалізації. 2 

3 Страхування життя та пенсій. 2 

4 Страхування комерційних ризиків. 2 

5 
6 

Державний контроль за страховою діяльністю.  
Страхові ринки. 

2 
2 

7 Страхування майна підприємств  2 

 Всього 14 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№  
п/п 

Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

    до підготовка аудиторних занять 14 

    підготовка до контрольних заходів 4 

    виконання курсового проекту або роботи  

    опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях:  28 



 

 

  

1 Досвід зарубіжних країн в галузі страхування. 6 

2 Основні фактори, які мають вплив на спроможність страхових виплат. 
Встановлення причини  та обставин настання страхового випадку. 
Оговорені в договорі наслідки страхових випадків. 

6 

3 
 

Види договорів перестрахування. Функції страхового брокера та маклера . 
Страхування біржових ризиків. Страхування валютних  ризиків. 
Страхування комерційних ризиків. Страхування фінансових ризиків.  

6 

4 Роль та місце страхових ринків в економіці. Страхування в системі 
фінансово-економічних відносин нового типу. Економічна необхідність 
і сучасний стан сільськогосподарського страхування. 

4 

5 Страхування врожаю. Економічна необхідність, сутність та розвиток 
страхування технічних ризиків. 

6 

 Всього 28 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Основними методами поточного контролю є письмовий, усний контроль, тестування.  
 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

З дисципліни «Страхування» передбачено два змістових модулі. Форма оцінки 
кожного змістового модулю  – письмова контрольна робота. Максимальна кількість балів, 
яку може отримати студент, вивчаючи дисципліну за кожен поточний контроль змістового 
модулю – 100 балів.  

Критерії оцінки змістового модулю 1. Основи страхового права. 

Під час першого поточного контролю 12 балів студент отримує за відвідування лекцій 
та за наявності конспекту лекційного матеріалу (за 6 лекції по 2 бали) та 6 бали студент 
отримує, якщо він систематично та активно працював на практичних заняттях (за 1-6 

практичне заняття по 1 балу), має  конспект самостійного опрацювання матеріалу. 86 балів 
студент отримує за виконання завдання контрольної роботи першого змістового модулю: 

кожне теоретичне питання – 35 балів – усього 70 балів; 
кожен тест (4 тести) – 4 бали – усього 16 балів. 
35 балів за теоретичне питання  студент отримує, якщо дав повну,  правильну і 

обґрунтовану відповідь, продемонстрував знання джерел права,  показав навички 
самостійного опрацювання матеріалу,  зробив узагальнення та висновки.  

30-34 бали за теоретичне питання студент отримує, якщо дав повну,  правильну і 
обґрунтовану відповідь, продемонстрував знання джерел права, самостійно зробив 
узагальнення та висновки.  

20-29 балів студент отримує за відповідь на теоретичне питання, якщо в основному 
розкрив його зміст, але окремі аспекти не знайшли свого відображення; відсутня системність 
знання матеріалу курсу та відчувається невпевненість студента у висновках.  

Якщо студент у відповідях на теоретичне питання повністю не розкриває його зміст, 
він отримує – 10-19 балів. 

1-9 балів студент отримує, якщо студент у відповідях на теоретичне питання 
висвітлює лише окремі його фрагменти, практично зовсім не розкриває його зміст, допускає 
помилки, плутається у нормативних документах. 

Студент отримує 0 балів, якщо теоретичне питання не розкрите, відповідь 
неправильна, студент не має чіткого уявлення про предмет.  

За тестове завдання студент за кожну правильну відповідь отримує 4 бали. 
Критерії оцінки змістового модулю 2. Страхові ринки та програми їх 

страхування. 

Під час другого поточного контролю 8 балів студент отримує за відвідування лекцій 
та за наявності конспекту лекційного матеріалу (за 4 лекції по 2 бали) та 6 балів студент 
отримує, якщо він систематично та активно працював на практичних заняттях, має  конспект 



 

 

  

самостійного опрацювання матеріалу (за 3 практичне заняття по 2 бали). 86 балів студент 
отримує за виконання завдання контрольної роботи другого змістового модулю: 

кожне теоретичне питання – 35 балів – усього 70 балів; 
кожен тест (4 тести) – 4 бали – усього 16 балів. 
35 балів за теоретичне питання  студент отримує, якщо дав повну,  правильну і 

обґрунтовану відповідь, продемонстрував знання джерел права,  показав навички 
самостійного опрацювання матеріалу,  зробив узагальнення та висновки.  

30-34 балів за теоретичне питання студент отримує, якщо дав повну,  правильну і 
обґрунтовану відповідь, продемонстрував знання джерел права, самостійно зробив 
узагальнення та висновки.  

20-29 балів студент отримує за відповідь на теоретичне питання, якщо в основному 
розкрив його зміст, але окремі аспекти не знайшли свого відображення; відсутня системність 
знання матеріалу курсу та відчувається невпевненість студента у висновках.  

Якщо студент у відповідях на теоретичне питання повністю не розкриває його зміст, 
він отримує – 10-19 балів. 

1-9 балів студент отримує, якщо студент у відповідях на теоретичне питання 
висвітлює лише окремі його фрагменти, практично зовсім не розкриває його зміст, допускає 
помилки, плутається у нормативних документах. 

Студент отримує 0 балів, якщо теоретичне питання не розкрите, відповідь 
неправильна, студент не має чіткого уявлення про предмет.  

За тестове завдання студент за кожну правильну відповідь отримує 4 бали. 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична від оцінки 

змістових модулів 1 та 2 та екзамену. 

Порядок зарахування пропущених занять: студенту, який пропустив лекцію, 
необхідно законспектувати її, виконати самостійну роботу у конспекті (за пропущеною 
темою)  та показати конспект викладачеві. Студент, який пропустив практичне заняття, 
повинен виконати самостійну роботу за пропущеною темою заняття у вигляді реферату та 
надати його викладачеві. 
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