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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки бакалавра фінансів, банківської справи та 
страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів навчання за видами 
навчальної діяльності здобувача. 

 

Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни «Страхові послуги» 
 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти (освітній 

ступінь) 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікац
ія 

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис 
предметної 
області 
дисципліни - 
страхування 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми 
організації роботи страхових компаній щодо забезпечення потреб 
юридичних осіб і громадян у страхових послугах. 

 Цілі навчання: надання умінь і знань, необхідних для опанування 
професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних із 
наданням страхових послуг та вирішенням ситуаційних задач 
окремих видів страхування.  
 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, 
категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають 
тенденції і закономірності функціонування й розвитку галузей 
страхування. 
 Методи, методики та технології: при проведенні практичних 
занять: розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих 
групах; при самостійній роботі: самостійне вивчення матеріалу; 
поточні консультації. 

 
Базові 
дисципліни 

Фінанси, Фінансовий аналіз, Економіка підприємства, Страхування 

Академічні 
права 
випускників 

Отримання  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  
освіти - забезпечуються дисципліни освітньої програми ступеня 
магістра: страховий менеджмент 
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2. Галузь використання 
 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 
дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 
– форму підсумкового контролю; 
– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 
– результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 
– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності; 
– завдання для самостійної роботи здобувача; 
– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень; 
– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни; 
– основний тезаурус дисципліни. 

 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Страхові послуги» розроблена на основі таких 
нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю галузі  знань  07  
Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 30 
грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 
освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  першого  рівня  (бакалавр)  галузі  знань  07  Управління  
та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.   – 
Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

4. Обсяг дисципліни 
 
Загальний обсяг – 3,5 кредитів ECTS (105 академічних годин). 
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5. Результати навчання з дисципліни «Страхові послуги» та їх 
відповідність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 

дисципліни  «Страхові послуги» згідно з СВО першого рівня  (бакалавр) галузі  
знань  07  Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування. 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 
проблеми у галузі страхування в ході професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і 
положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов 
і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної і 
навчальної діяльності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2. Здатність планувати та управляти часом. 
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
7. Навички використання інформаційних та комунікаційних  

технологій. 
8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися 

та діяти у новій ситуації. 
9. Здатність працювати як у команді, так і автономно. 
10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально- 
відповідально та громадянсько-свідомо. 

Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Розуміння та здатність до критичного осмислення 
концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 
страхування й узагальнюють засади і закономірності 
функціонування та розвитку фінансових систем. 

2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій розвитку різних галузей страхування. 

3. Вміння використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій фінансової, економічної,  математичної, 
статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 
галузей страхування. 

4. Здатність  використовувати  базові  знання  і  практичні  навички  
у сфері регулювання галузей страхування. 

5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 
страхування. 

6. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 
страхування. 

7. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 
різних галузей страхування та брати відповідальність за них. 

8. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку у сфері страхування. 
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5.2  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти в процесі 
вивчення дисципліни «Страхові послуги»,  сформульований  у термінах 

результатів навчання 
1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень. 
2. Підтримувати   належний   рівень   знань   та   постійно   підвищувати   свою   

професійну підготовку у сфері страхування. 

3. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 
4. Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 
5. Демонструвати   навички   письмової   та   усної   загальної   та   професійної   

комунікації державною та іноземними мовами. 
6. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації; 
7. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. 
8. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям 

і нефахівцям у фінансовій області. 
9.  Дотримуватися професійних етичних стандартів. 
10.  Діяти  соціально-відповідально  та  громадянсько-свідомо  на  основі  етичних  

міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності. 
11.  Застосовувати  емпатію,  вербальні  та  невербальні  інструменти   у  

міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів.  
12.  Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які 

стосуються страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування 
та розвитку страхової системи. 

13.  Показати належний рівень знань у сфері страхування, розуміння   принципів   
фінансової   науки,   особливостей   функціонування   галузей страхування, 
страхової термінології. 

14.  Застосовувати  теоретичні  знання  та  практичні  навички  для  їх  використання  
у  сфері регулювання галузей страхування. 

15.  Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових 
систем. 

16.  Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 
інформаційними технологіями у сфері страхування. 

17.  Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати 
економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі 
використання необхідних інструментальних засобів. 

18.  Обирати  та  застосовувати  економіко-математичні  та  статистичні  методи  для  
аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у страховій системі. 

19.  Формувати   та   реалізовувати   комунікації   в   сфері   страхування. 
20.  Вміти  нести  відповідальність  за  результати  професійної  діяльності  у  сфері  

страхування. 
21.  Виконувати  професійні  функції  у  сфері  страхування  у міжнародному контексті. 

 
6. Форма підсумкового контролю 

 
Диференційований залік за результатами поточного контролю та виконання 

комплексної контрольної роботи . 
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7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Страхова послуга та особливості її реалізації 2 4 6 

2. Порядок укладення та ведення страхової 
угоди 

2 5 7 

3. Страхування життя та пенсій 2 6 8 

4. Страхування від нещасних випадків 2 6 8 

5. Медичне страхування 1 6 7 

6. Страхування підприємницьких ризиків 2 6 8 

7. Страхування технічних ризиків 2 6 8 

8. Сільськогосподарське страхування 2 6 8 

9. Страхування кредитних і фінансових ризиків 1 8 9 

10. Автотранспортне страхування 2 6 8 

11. Морське страхування 2 6 8 

12. Авіаційне страхування 2 6 8 

13. Страхування майна і відповідальності 
громадян 

2 6 8 

РАЗОМ 28 77 105 

Практичні заняття 24 77 101 
Контрольні заходи 4  4 

 
8. Завдання для самостійної роботи здобувача 

 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем 

(темою); 
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою; 
3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 
4) підготовка до підсумкового контролю.  

 
9. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи зі студентами за 

дисципліною 
 
1. Система страхових послуг та еволюція їх розвитку. 
2. Особливості андеррайтингу при укладанні різних видів договорів страхування. 
3. Виникнення та розвиток страхування життя в Україні. 
4. Асортимент послуг із страхування життя, що пропонуються на українському 
страховому ринку. 
5. Особливості діяльності страховиків у страхуванні життя. 
6. Передумови виникнення та розвиток страхування від нещасних випадків. 
7. Виникнення та розвиток страхування від нещасних випадків в Україні. 
8. Розвиток обов’язкового страхування від нещасних випадків в Україні. 
9. Розвиток добровільного страхування від нещасних випадків в Україні. 
10. Оцінка сучасного розвитку медичного страхування в Україні. 
11. Сучасний стан страхування підприємницьких ризиків в Україні та його оцінка. 
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12. Обов’язкова форма страхування в сільському господарстві України: необхідність, 
сутність та проблеми розвитку. 
13. Добровільна форма страхування в сільському господарстві України: необхідність, 
сутність. 
14. Світовий досвід страхування технічних ризиків та його оцінка. 
15. Сучасний стан страхування технічних ризиків в Україні. 
16. Сучасний стан страхування фінансово-кредитних ризиків в Україні. 
17. Внутрішнє страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів в Україні: стан, проблеми. 
18. Сучасний стан морського страхування в Україні. 
19. Роль перестрахування в забезпеченні фінансової сталості страховиків в морському 
страхуванні. 
20. Сучасний стан авіаційного страхування в Україні. 
21. Сучасний стан космічного страхування в Україні. 
22. Оцінка сучасного стану страхування майна і відповідальності громадян в Україні. 
13.4. Проблеми і перспективи розвитку страхування відповідальності громадян в 
Україні. 

 
 

10. Вимоги до засобів діагностики, критерії 
та процедури оцінювання навчальних досягнень 

 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з  Положенням про організацію атестації здобувачів вищої 

освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»,  

Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 

11. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 
 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри ЕАіФ та повинен містити [2]: 
1) робочу програму дисципліни; 
2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3) методичне забезпечення практичних занять;  
4) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
4.1. попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 

модулем (темою); 
4.2. розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 
4.3. підготовки до підсумкового контролю; 
5) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 
6) завдання для комплексної контрольної роботи; 
7) завдання для  післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 
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12. Рекомендована література 
12.1 Основна  
1. Про страхування/ Верховна Рада України; Закон від 07.03.1996 № 85/96-ВР. 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 
2. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою/ Верховна Рада України; Закон від 09.02.2012 № 4391-VI. [Електрон. ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

3. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних [...]/ Верховна Рада України; Закон від 01.07.2004 № 1961-IV. 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

4. Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і 
здоров'я спеціалістів ветеринарної [...] / Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 
22.02.1994 № 116. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

5. Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і 
здоров'я спеціалістів ветеринарної [...] /Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 
22.02.1994 № 116. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

6. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного 
страхування цивільної авіації/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Правила 
від 12.10.2002 № 1535. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

7. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного 
страхування цивільної авіації/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Правила 
від 12.10.2002 № 1535. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого 
страхування посадових осіб органів [...]/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, 
Умови [...] від 03.06.1994 № 349. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 

9. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних 
працівників та інших осіб на випадок [...]/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, 
Перелік від 16.10.1998 № 1642. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 

10.Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування 
спортсменів вищих категорій/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови [...] 
від 31.05.1995 № 378. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

11.Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування 
державних виконавців/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 
17.08.1998 № 1292. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

12.Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого 
страхування працівників відомчої [...]/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, 
Форма типового документа від 03.04.1995 № 232. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 

13.Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від 
нещасних випадків на транспорті / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 
14.08.1996 № 959. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

14.Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

15.Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

16.Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя. [Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

http://www.rada.gov.ua/


11 

 

17.Про затвердження Положення про особливості укладання договорів 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

18.Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового 
відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

19.Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим 
бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, 
розміру збитків та перевірки дій страховика. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 

20.Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних 
комісарів. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

21.Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається 
страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення 
і використання. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

22.Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах 
пропуску через державний кордон України. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 

23.Про зміни в здійсненні контролю за наявністю полісів ОСГО під час перетинання 
кордону. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

24.Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальн [...]/ Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 
5090-VI. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

25.Про волонтерську діяльність. / Верховна Рада України; Закон від 19.04.2011 № 
3236-VI. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

26.Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"/ Верховна Рада України; 
Закон від 01.10.2008 № 614-VI. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 

27.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
проведення заходів з фінансового [...]/ Верховна Рада України; Закон від 24.07.2009 № 
1617-VI. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

 
12.2 Допоміжна 
1. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656 с.  
2. Говорушко Т. А. Страхові послуги: підручник / Говорушко Т. А. – К.: Центр учбової 

літератури. – 2011. – 376 с. 
3. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін.; 

Кер. авт. кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц. Т.М. Артюх. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 
с. 

4. Супрун А.А., Зайвенко Т.О. Страхові послуги: Навчальний посібник. – Львів: 
«Магнолія 2006», 2009. – 248 с. 

5. Яворська Т.В. Страхові послуги: навч.посібник / Яворська Т.В. – К.: знання, 2008. 
– 350 с. 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
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Додаток А 
Таблиця А.1 

 
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за 
НРК 

Знання Уміння Комунікаці
я 

Автономія та 
відповідальність 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

+ 
   

Здатність планувати та  управляти 
часом. 

 
+ 

 
+ 

Здатність   вчитися   і   оволодівати 
сучасними знаннями. 

   
+ 

Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні, здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

  
 

+ 

  

Здатність  застосовувати  знання  у 

практичних ситуаціях. 

 
+ 

  

Здатність працювати у 
міжнародному контексті. 

  +  

Навички використання 
інформаційних  та  комунікаційних 
технологій. 

  
+ 

  

Здатність   виявляти   ініціативу   та 
підприємливість,  адаптуватися  та 
діяти у новій ситуації. 

  
+ 

  

Здатність працювати як у команді, 

так і автономно. 

  
+ 

 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

   
 
 

+ 

 

Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів), соціально 

відповідально та громадянсько- 

свідомо. 

    
 

+ 

Розуміння та здатність до 

критичного осмислення 

концептуальних  основ економічної 

теорії, які стосуються страхування 

й узагальнюють засади й 

закономірності функціонування та 

розвитку фінансових систем. 

 
 

+ 

 
 

+ 
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Здатність опановувати та 
усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій 
розвитку різних галузей 
страхування. 
 

 
 

+ 

   

Вміння використовувати 
теоретичний та методичний 
інструментарій фінансової, 
економічної, математичної, 
статистичної, правової та інших 
наук для діагностики стану галузей 
страхування. 

. 

  
 
 
 

+ 

  

Здатність  використовувати  базові 
знання і практичні навички у сфері 
регулювання галузей страхування. 

. 
 

  
+ 

  

Здатність застосовувати сучасне 
інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти 
інформаційними технологіями у 
сфері страхування 

   
 
 

+ 

 

Здатність формувати та 

реалізовувати комунікації в сфері 

страхування. 

   
+ 

 

Здатність обґрунтовувати, 

приймати професійні рішення в 

сфері різних галузей страхування 

та брати відповідальність за них. 

    
 

+ 

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку у сфері страхування. 

    

 

+ 
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Додаток Б 

Таблиця Б 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) 
компетентності 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

Планувати   та   управляти часом у 
професійній діяльності. 

 
+ 

  
+ 

                 

Підтримувати належний рівень знань 
та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку у сфері   
страхування. 

 
 
 

+ 

   
 
 
 

+ 

                
 
 
 

+ 
Проводити    дослідження 
на рівні бакалавра, зокрема 
здійснювати пошук, обробляти та 
аналізувати інформацію з різних 
джерел. 

 
 
 

+ 

     
 
 

+ 

              

Проявляти ініціативу та 
підприємливість, адаптуватися   та   
діяти   у новій ситуації. 

 
+ 

        
+ 

           

Виконувати       професійні 
функції як самостійно, так і в групі під 
керівництвом лідера. 

 
+ 

         
+ 

          

Вміти пояснювати 
інформацію, ідеї, проблеми, рішення 
та власний досвід фахівцям і 
нефахівцям у фінансовій області. 
 
 
 

 
 
 

+ 

          
 

+ 
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Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) 
компетентності 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дотримуватись професійних етичних 

стандартів. 
+ 

           +         

Діяти соціально-відповідально та 

громадянсько-свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), поваги до 

різноманіття та міжкультурності. 

 
 

+ 

           
 
 

+ 

        

Застосовувати емпатію, вербальні  та  

невербальні інструменти у 

міжособистісному спілкуванні і 

демонстрації власних результатів. 

+        
+ 

           

Вміти критично осмислювати 

концептуальні основи економічної 

теорії, які стосуються страхування й 

узагальнюють засади й закономірності 

функціонування та розвитку фінансових 

систем. 

 

 

+ 

       
 

    
+ 

       

Показати належний рівень знань у 

сфері страхування, розуміння 

принципів фінансової науки, 

особливостей функціонування різних 

галузей страхування, страхової 

термінології. 

 
 

+ 

       
 

     
 

+ 
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Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентніст
ь 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 
компетентності 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

Застосовувати теоретичні знання та 
практичні навички для їх використання у 
сфері регулювання галузей страхування. 

 
 

+ 

               
+ 

    

Застосовувати        сучасне 
інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти інформаційними 
технологіями у сфері страхування. 

 
+ 

                
+ 

   

Збирати, аналізувати та пояснювати 

необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та фінансові показники, 

обґрунтовувати  фінансові рішення на 

основі використання  необхідних 

інструментальних засобів. 

 
 

+ 

              
+ 

  
+ 

   

Обирати та застосовувати 

економіко-математичні та статистичні 

методи для аналізу, прогнозування та 

оптимізації явищ і процесів у страховій 

системі. 

 
 

+ 

              
+ 

     

Формувати та реалізовувати  комунікації 

в сфері страхування. 

+                 +   

Вміти нести відповідальність за 

результати професійної діяльності у 

сфері страхування. 

+                  +  

Виконувати       професійні 
функції у сфері страхування у 
міжнародному контексті. 

 
+ 

      
+ 
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Цуркан Ірина Миколаївна 
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Видано 
у Державному вищому навчальному закладі  

«Національний гірничий університет». 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК №        від        

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оприлюднено 
на сайті Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» за 

адресою 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/skladovi

-normativnoi-bazi-v-sferi-osviti-ngu/index.php 
 

 

 

 

 

 


