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Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обсяг дисципліни в кредитах 

ЕСTS 
4/120 год 

Курс  4 

Семестр  8 

Статус дисципліни Вибіркова компонента професійної підготовки ОПП  

Мова викладання  українська 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: формування у здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавр системи теоретичних знань і 

практичних навичок з питань організації страхової 

діяльності, її фінансового забезпечення, 

особливостей механізму проведення страхових 

послуг на основі чинної нормативно-правової бази з 

урахуванням особливостей галузей, видів, форм, 

принципів та систем страхування в умовах 

відповідного державного регулювання  

Завдання дисципліни оволодіння майбутніми 

спеціалістами теоретико-методичних та практичних 

навиків розробки та здійснення страхових операцій, 

з'ясувати роль страхових послуг в економічній 

розбудові суспільства; володіти не лише 

теоретичними знаннями, а й практичними 

навичками та вміннями визначити сукупність 

заходів по ефективному страховому захисту. 

Інтегральна компетентність, 

загальні компетентності, 

спеціальні (фахові компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК): 
ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході професійної 

діяльності у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень 

фінансової науки та характеризується 



невизначеністю умов і необхідністю врахування 

комплексу вимог здійснення професійної та 

навчальної діяльності. 
Загальні  компетентності спеціальності (ЗК): 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК 5 Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій.  

ЗК 8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Фахові компетентності спеціальності (СК): 
СК 1 Здатність досліджувати тенденції розвитку 
економіки за допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 
економічні явища. 

СК 2 Розуміння особливостей функціонування 
сучасних світових та національних фінансових систем та 
їх структури. 
СК 3 Здатність до діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 
податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування). 

СК 4 Здатність застосовувати економіко-математичні 
методи та моделі для вирішення фінансових задач. 
СК 9 Здатність здійснювати ефективні комунікації 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР 04 Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів 

суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР 05 Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, 

у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування). 

ПР 09 Формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію.. 

ПР 11 Володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР 16 Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

ПР 25 Проявляти вміння аналізувати, структурувати й 
обґрунтовувати рішення оперативних та тактичних 
фінансових проблем бізнес-структур, банківських 
установ, страхових організацій у зв’язку з загальними 
стратегічними цілями їх розвитку. 

Зміст дисципліни  Тема 1. Страхова послуга й особливості її реалізації. 

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової 

угоди.  

Тема 3. Страхування життя та пенсій.  



Тема 4. Страхування від нещасних випадків.  

Тема 5.Медичне страхування.  

Тема 6. Соціальне страхування.. 

Тема 7. Страхування майна та відповідальності 

підприємств.  

Тема 8. Сільськогосподарське страхування.  

Тема 9 Страхування технічних ризиків.  

Тема 10. Страхування фінансово-кредитних ризиків. 

Тема 11. Автотранспортне страхування. 

Тема 12.  Морське страхування.  

Тема 14. Авіакосмічне страхування.  

Тема 15. Страхування майна й відповідальності 

громадян. 

Оцінювання результатів 

навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 
практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


