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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 «Страхування» 
 

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 
функціонування страхової системи. 

 Цілі навчання: надання умінь і знань, необхідних для опанування 
професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних зі 
страховим захистом майнових інтересів юридичних і фізичних 
осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організацією 
страхового ринку та страхових компаній.  

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, 
категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають 
тенденції і закономірності функціонування й розвитку страхування. 

 Методи, методики та технології: при проведенні лекцій: проблемні 
лекції, розгляд окремих дискусійних питань; при проведенні 
практичних занять: розгляд ситуаційних завдань, рішення задач, 
дискусії в малих творчих групах; при самостійній роботі: виконання 
індивідуального завдання (розрахункове завдання), самостійне 
вивчення матеріалу; поточні консультації. 

 Базові 
дисципліни 

Мікроекономіка; Макроекономіка; Теорія ймовірності і математична 
статистика; Економіка підприємства; Фінанси; Статистика; Фінанси 
підприємств.  

Академічні 
права 
випускників 

Отримання  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  
освіти - забезпечуються дисципліни освітньої програми ступеня 
магістра: фінансовий менеджмент, страховий менеджмент 

  
 

 
 



5 

 

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 
– вимоги до структури і змісту курсової роботи; 
– 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 «Страхування» 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 – 5 кредитів ECTS (150 академічних годин). 
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5. Результати навчання з дисципліни «Страхування» та їх відповідність 
компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 

дисципліни  «Страхування» 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 спілкуватися державною та  іноземними мовами як 
усно, так і письмово. 

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

технологій. 
9. Здатність бути критичним і самокритичним. 
10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися 

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

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

13. 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 страхування. 

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

4. Здатність  використовувати  базові  знання  і  практичні  навички  
у сфері регулювання страхового ринку. 

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

6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 
інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею 
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інформацію. 
7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері страхування. 
8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

страхування. 
9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

страхування та брати відповідальність за них. 
10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері страхування. 

 
 

5.2  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти в процесі 
вивчення дисципліни «Страхування»,  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. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до  

нових знань, бути критичним і самокритичним. 
7. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації; 
8. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. 
9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям 

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

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

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

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

14.  Показати належний рівень знань у сфері та страхування, розуміння   принципів   
фінансової   науки,   особливостей   функціонування   страхової галузі, страхової 
термінології. 

15.  Виявляти  та  аналізувати  ключові  характеристики  страхової  системи,  
оцінювати  їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками; 

16.  Застосовувати  теоретичні  знання  та  практичні  навички  для  їх  використання  
у  сфері регулювання страхового ринку; 

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

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

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

20.  Обирати  та  застосовувати  економіко-математичні  та  статистичні  методи  для  
аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у страховій системі. 
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21.  Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 

22.  Виконувати контрольні функції у сфері страхування. 
23.  Формувати   та   реалізовувати   комунікації   в   сфері   страхування. 
24.  Вміти  нести  відповідальність  за  результати  професійної  діяльності  у  сфері  

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

 
6. Форма підсумкового контролю 

 
Екзамен за результатами поточного контролю та виконання комплексної 

контрольної роботи . 
 

7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ЛЕКЦІЇ 

1. Сутність, принципи і роль страхування   2 4 6 

2.  Класифікація страхування 1 8 9 

3. Страхові ризики та їх оцінка 2 5 7 

4. Страховий ринок 2 6 8 

5. Страхова організація 2 6 8 

6. Державне регулювання страхової діяльності 1 5 6 

7. Особисте страхування 2 4 6 

8. Майнове страхування 2 4 6 

9. Страхування відповідальності 2 4 6 

10. Перестрахування і співстрахування 4 4 8 

11. Доходи, витрати і прибуток страховика 2 5 7 

12. Фінансова надійність страхової компанії 2 5 7 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Сутність, принципи і роль страхування   - 2 2 

2. Класифікація страхування - 2 2 

3. Страхові ризики та їх оцінка - 3 3 

4. Страховий ринок - 2 2 

5. Страхова організація - 2 2 

6. Державне регулювання страхової діяльності - 3 3 

7. Особисте страхування 2 3 5 

8. Майнове страхування 4 4 8 

9. Страхування відповідальності - 3 3 

10. Перестрахування і співстрахування 8 4 12 

11. Доходи, витрати і прибуток страховика 8 3 11 

12. Фінансова надійність страхової компанії 2 3 5 

РАЗОМ 56 94 150 

Лекції 24 60 84 
Практичні заняття 24 34 58 

Контрольні заходи 8  8 
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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 
 
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування   
1. Виникнення та розвиток страхування. 
2. Роль страхування в забезпеченні захисту майнових інтересів громадян. 
3. Функції страхування в умовах соціально-економічного розвитку України. 
4. Страхування як ринковий механізм забезпечення стабілізації економіки. 
5. Перспективи розвитку страхування в ринковій економіці. 
Тема 2. Класифікація страхування 
1. Необхідність класифікації страхування в умовах розвитку страхового бізнесу в Україні. 
2. Роль класифікації страхування за історичною ознакою в розвитку теорії та практики 
страхової діяльності. 
3. Міжнародні норми страхової класифікації при ліцензуванні видів страхування. 
4. Необхідність та значення класифікації страхування за спеціалізацією страховика. 
5. Страхові відносини між суб’єктами при обов’язковій та добровільній формах 
страхування. 
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 
1. Страховий ризик як основа договору страхування.  
2. Необхідність класифікації страхових ризиків та її значення для розвитку страхування. 
3. Страхування катастрофічних ризиків в сучасних умовах розвитку людської цивілізації. 
4. Методи оцінки страхових ризиків у міжнародній практиці страхування. 
5. Страховий тариф та його складові 
Тема 4. Страховий ринок 
1. Роль страхових посередників у розвитку страхового бізнесу. 
2. Генезис вітчизняного страхового ринку. 
3. Закономірності формування сучасного страхового ринку України. 
4. Страхові ринки країн ЄС. 
5. Особливості розвитку страхових ринків США та Японії. 
Тема 5. Страхова організація 
1. Організаційні форми страхової діяльності в Україні та необхідність їх удосконалення. 
2. Сутність та необхідність створення товариств взаємного страхування в Україні. 
3. Організаційні форми страховиків в країнах ЄС. 
4. Об’єднання страховиків та їх функції на страховому ринку. 
5. Особливості систем управління страховиків США та Японії. 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
1. Необхідність державного регулювання страхової діяльності в умовах ринку. 
2. Прямі та непрямі методи державного регулювання страхової діяльності в Україні. 
3. Зарубіжний досвід державного регулювання страхової діяльності. 
4. Договори страхування, їх складові та види. 
5. Особливості ліцензування страхової діяльності в Україні та країнах ЄС. 
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Тема 7. Особисте страхування 
1. Оцінка об’єктів особистого страхування: механізм та особливості. 
2. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні. 
3. Види та порядок проведення обов’язкового страхування від нещасних випадків в 
Україні. 
4. Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. 
5. Медичне страхування в країнах ЄС. 
Тема 8. Майнове страхування 
1. Місце майнового страхування в системі страхового захисту. 
2. Суб’єкти та об’єкти страхування майна підприємств в Україні. 
3. Особливості страхування домашнього майна громадян в країнах ЄС. 
4. Умови та порядок страхування особливо цінного майна громадян. 
5. Правила страхування автокаско провідними страховиками України. 
Тема 9. Страхування відповідальності 
1. Тенденції розвитку ринку страхування відповідальності в Україні. 
2. Закордонний досвід страхування професійної відповідальності. 
3. Страхування відповідальності за якість виробленої продукції: сутність та поширення в 
Україні. 
4. Проблеми збереження довкілля та роль страхування відповідальності за екологічне 
забруднення у їх вирішенні. 
5. Створення і функціонування міжнародної системи страхування «Зелена карта». 
Тема 10. Перестрахування і співстрахування 
1. Витоки та світова історія розвитку перестрахування. 
2. Співстрахування та його значення у розвитку страхування. 
3. Державне регулювання перестрахових відносин в Україні. 
4. Історія перестрахування у країнах Євросоюзу. 
5. Тенденції розвитку ринку перестрахування в Україні. 
Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 
1. Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності страховика, джерела їх формування. 
2. Собівартість страхових послуг та особливості її визначення. 
3. Методичні підходи до визначення зароблених страхових премій в зарубіжних країнах. 
4. Принципи формування та розподілу прибутку страхових компаній. 
5. Порівняльна характеристика доходів та витрат страхових компаній та інших 
фінансових установ. 
Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 
1. Чинники забезпечення фінансової надійності страховиків. 
2. Вплив тарифної політики на формування страхового портфеля. 
3. Інвестиційний портфель страховика та його характеристика. 
4. Державне регулювання розміщення коштів страхових резервів: вітчизняний та світовий 
досвід. 
5. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності страховика 
 

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 
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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 та семінарських занять;  
4. матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
4.1. попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 

модулем (темою); 
5.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою 
5.3) виконання індивідуального розрахункового завдання; 
5.4) підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
5.5) підготовки до підсумкового контролю; 
6) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

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

дисциплінарних компетентностей. 
 

12. Рекомендована література 
         

1. Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування: Навч.посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2008. – 582с. 

2. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. – 
Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599с. 

3. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 
328с.  

4. Страхування: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк; за ред. Т.А. Говорушко. 

– К.: – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 c. 
5. Страхування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

практичних занять /   І.М. Цуркан, О.В. Граждан. – Д.: Національний гірничий університет, 
2010. – 46с. 
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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 спілкуватися державною 
та іноземними мовами як усно, так і 
письмово. 

   
+ 

 

Здатність працювати у 
міжнародному контексті. 

  +  

Навички використання 
інформаційних  та  комунікаційних 
технологій. 

  
+ 

  

Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

 
+ 

  

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. 

    
 

+ 
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Розуміння та здатність до 

критичного осмислення 

концептуальних  основ економічної 

теорії, які стосуються страхування 

й узагальнюють засади й 

закономірності функціонування та 

розвитку фінансових систем. 

 
 

+ 

 
 

+ 

  

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

 
 

+ 

   

Вміння використовувати 

теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, 

економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших 

наук для діагностики стану 

страхової галузі. 

  
 
 
 

+ 

  

Здатність  використовувати  базові 

знання і практичні навички у сфері 

регулювання страхового ринку. 
 

  
+ 

  

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

   
 
 

+ 

 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати 

фінансову та пов’язану з нею 

інформацію. 

  

 

+ 

  

Здатність   виконувати   контрольні 

функції у сфері страхування. 

  
+ 

  

Здатність формувати та 

реалізовувати комунікації в сфері 

страхування. 

   
+ 

 

Здатність обґрунтовувати, 

приймати професійні рішення в 

сфері 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 
компетентніст
ь 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) компетентності 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

 
 
 

+ 

     
 
 

+ 

                  

Демонструвати     

навички письмової та 

усної загальної та 

професійної комунікації 

державною та 

іноземними мовами. 

 
 

+ 

      

 

+ 
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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 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Демонструвати     

навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості      до      

нових знань,  бути  

критичним  і 
самокритичним. 

 
+ 

         
 

+ 

              

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 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

 
 
 
 
 

 
+ 

              

 
 
 
 
 
 

+ 
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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 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показати належний 

рівень знань у сфері 
страхування, розуміння           
принципів фінансової 
науки, особливостей 
функціонування 
страхової галузі, 
страхової термінології. 

 
 
 
 
 

+ 

               
 
 
 

 

+ 

        

Виявляти   та   

аналізувати 
ключові характеристики 
страхової системи, 
оцінювати їх 
взаємозв’язки з 
національною та 
світовою економіками. 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

              
 
 
 

+ 

        

Застосовувати 
теоретичні знання та 
практичні навички для їх 
використання у сфері 
регулювання страхового 
ринку. 

 
 
 
 

+ 

                 
 
 

 
+ 

      

Визначати   

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

 
 

+ 

               

 

+ 
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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 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

суб’єктами фінансових 
систем. 

                        

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. 

 
 
 

 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

               
 
 
 
 

+ 

  
 
 
 
 

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

 
 
 

+ 

                

 
 
 

+ 

       

Демонструвати     
навички складання 
фінансової звітності, 
аналізу та інтерпретації 
фінансової, 
статистичної та 
пов’язаної інформації. 

 

 
 

+ 

                   
 
 

+ 

    

Виконувати контрольні 
функції у сфері 
страхування. 

 
+ 

                    

 
+ 

   

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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Додаток В 

Обов’язковий тезаурус 
 

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів 
фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових   випадків),   
визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 
грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та 
юридичними особами  страхових  платежів (страхових внесків, страхових премій)  
та доходів від розміщення коштів цих фондів.  
Страховий ризик  -  певна подія,  на випадок якої проводиться страхування і яка 
має ознаки ймовірності та випадковості настання.  
Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або  
законодавством,  яка  відбулася  і  з  настанням якої виникає обов'язок страховика 
здійснити виплату страхової суми  (страхового відшкодування)  страхувальнику,  
застрахованій  або  іншій  третій особі.  
Страхова сума   -   грошова  сума,  в  межах  якої  страховик відповідно до умов 
страхування зобов'язаний провести  виплату  при настанні страхового випадку.  
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до 
умов договору страхування  при  настанні  страхового випадку.  
Страховий платіж (страховий внесок,  страхова премія) - плата за страхування,  
яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.  
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування.  
Перестрахування - страхування одним страховиком (цедентом, 
перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини 
своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика  (перестраховика)  
резидента або нерезидента, який має статус страховика  або  перестраховика,  
згідно  з  законодавством країни, в якій він зареєстрований. 
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком,  
згідно  з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі  настання  страхового  
випадку  здійснити  страхову виплату страхувальнику або іншій особі,  визначеній у 
договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір  
страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник 
зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені  строки  та виконувати інші 
умови  договору.  
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Навчальне видання  
 
 

 
Цуркан Ірина Миколаївна 

 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
«Страхування» 

для бакалаврів галузі знань 07 «Управління і адміністрування»  
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 

 


