
ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Страхування 

Код: ППН 22   

 

Викладачі Підрозділ університету 

Бабенко-Левада  В.Г., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 7-й нормативна 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Фінанси, Економічний ризик, 

Економічний ризик, Економіка, Економічна 

теорія 

Супутні (якщо потрібно): Економічний 

аналіз, Вища математика 

 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

4 120 42 78 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

Формування теоретичних знань та практичних вмінь у страховій справі, набуття 

навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, дасть змогу ефективно 

використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.  

Оволодіння дисципліною «Страхування» дозволить майбутнім бакалаврам 

формувати базисні знання щодо основ, закономірностей, принципів і особливостей 

функціонування сучасного ринку страхування, організації страхової справи, фінансово-

економічної діяльності страхових організацій, фінансової стратегії і планування в 

страхуванні. 

 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен, залік) 
- здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 - здатність планувати та управляти 

часом.  

- здатність використання 

інформаційних джерел та 

Практичні навички при 

виконанні практичних робіт 

та самостійної роботи 

 

Самостійна робота  під 

керівництвом викладача при 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт 

Окреме оцінювання 

не проводиться 



комунікаційних технологій.  

- здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

- здатність бути критичним і 

самокритичним.  

- здатність спілкуватися з 

представниками інших професій та 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

- здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

 

виконанні індивідуальних 

завдань 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекції, 

практичних занять, 

виконанні самостійної 

роботи та консультацій 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних робіт 

та самостійної роботи 

 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекцій, 

практичних робіт та 

консультацій 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт, 

модульного 

контролю знань та 

складанні заліку 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за 

результатами 

практичних та 

самостійної робіт 

 

 

Оцінюються під час 

складання іспиту 

 

 

 

 

 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  

Час та 

завдання на 

самостійну 

роботу 
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Завдання 

Змістовий модуль 1 – Теорія страхування. Страховий ринок. 

Тема 1  Сутність, 

принципи та роль 

страхування 

2   1   9 6 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження 

 

Тема 2 Класифікація страхування 

2   1 
 

   9 
6 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3  Страхові ризики та їх 

класифікація 2   1   10 7 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4  Страхові ризики та їх 

класифікація 2   1 
 

 10 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 5 Страхова організація 

3   1 
 

 10 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6 Державне регулювання 

страхової діяльності 3   1 
 

 10 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 

14   6 
 

 60 
40 

 

Змістовий модуль 2. Основні страхові, перестрахувальні та співстрахувальні операції  

Тема 7 Особисте страхування  
1   1 

 
 6 

4 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 8 Майнове страхування  
1   1 

 
 6 

4 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 9 Страхування 

відповідальності 2   1 
 

 8 
5 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 10 Перестрахування і 

співстрахування  2   1   8 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 11 Доходи, витрати і 

прибуток страховика 2   1   8 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 12 Фінансова надійність 

страхової компанії 2   1   8     5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 13 Страхування  фінансових 

ризиків 2   1   8 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 14  Фінансова стратегія і 

планування у страхуванні 2   1   8 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   8   60 38  

Усього годин: 28   14   120 76  



Стратегія 

оцінювання 

Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок задач за 

поточним 

оцінюванням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове 

оцінювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час 

рубіжного контролю 
50 тестове оцінювання знань матеріалу лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
15 

письмове оцінювання за темами 

практичних робіт 

складання іспиту 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Автор 

Рік 

видан

ня 

Назва 
інформація 

про видання 

Видавництво / 

онлайн доступ 

Обов’язкова література 

 1996 Про страхування Закон України https://zakon.rad

a.gov.ua/laws/sh

ow/85/96-

%D0%B2%D1

%80 

Осадець 

С.С. 

2002 Страхування 

 

навчальний 

посібник 

https://studentbo

oks.com.ua/cont

ent/view/137/43

/ 

Фісун І.В., 

Ярова Г.М. 

2016 Страхування навчальний 

посібник 

К.: ЦНЛ, 2016. - 

240 с.Режим 

доступу: 

https://uchebnik

-

online.net/book/

877-

straxuvannya-

navchalnij-

posibnik-fisun-

v-i-yarova-g-

m/2-

anotaciya.html 
Пацурия Н, 

Войцеховск

ая И, 

Головачова 

А. 

2017 Правове регулювання діяльності у 

сфері страхування та 

перестрахування 

 

монографія Київ : Ліра-К, 

256 с. 

Базилевич 

В.Д. 

2008 Страхування підручник К.: Знання, 2008. 

–1019 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://studentbooks.com.ua/content/view/137/43/
https://studentbooks.com.ua/content/view/137/43/
https://studentbooks.com.ua/content/view/137/43/
https://studentbooks.com.ua/content/view/137/43/
https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html
https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html
https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html
https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html
https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html
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https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html
https://uchebnik-online.net/book/877-straxuvannya-navchalnij-posibnik-fisun-v-i-yarova-g-m/2-anotaciya.html


 

Долгошея 

Н.О. 

2010 Страхування в запитаннях та 

відповідях 

 

Навчальний 

посібник 

Київ: ЦНЛ, 

2010, - 320 с. 

Додаткова література 

Бабенко 

В.Г. 

2009 Механізм страхування фінансових 

ризиків 

Монографія Мелітополь: 

ТДАТУ, 2009. 

– 286 с. 

Катан Л.І., 

Демчук 

Н.І., 

Бабенко-

Левада 

В.Г., 

Журавльов

а Т.О. 

2017 Банківська система Навчальний 

посібник 

Дніпро: 

Пороги, 2017.- 

444 с. 

  Фориншурер страхование 

 

Журнил о 

страховании 

https://forinsurer

.com/public/19/

12/02/4868 

  Міністерство фінансів України  https://mof.gov.

ua/uk 

  Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

 

 https://www.nfp

.gov.ua/ 

 2004 Про обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних 

засобів 

Закон 

України 

https://zakon.rad

a.gov.ua/laws/sh

ow/1961-15 

 


