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Силабус навчальної дисципліни  
«Страхування» 

 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітня програма Банківська справа, фінанси і кредит, митна справа 
Освітній рівень Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Базова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та 
годинами навчання 

Лекції – 24 год.   
Практичні (семінарські) – 12 год. 
Лабораторні – 12 год. 
Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 
Кафедра Банківської справи і фінансових послуг,  

лекційний корпус, ауд. 44, тел. +38(057)702-11-36,  
сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладачі Корват Олена Валеріївна, доцент кафедри банківської 
справи і фінансових послуг, доцент 
Смоляк Віктор Анатолійович, доцент кафедри банківської 
справи і фінансових послуг, доцент 

Контактна інформація 
викладачів 

e.korvat@gmail.com, тел. +38-066-719-52-27 
viktor78smoliak@ukr.net, тел. +38-066-723-33-26 

Дні занять Згідно з розкладом занять 
Консультації Згідно з графіком консультацій, лекційний корпус, ауд. 44, 

zoom, Viber, Telegram, e-mail, ПНС ХНЕУ ім. С Кузнеця 
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5707. 

Мета навчальної дисципліни – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та прикладні проблеми у сфері страхування в умовах ринкових відносин. 

Передумови для навчання 
До вивчення дисципліни студент приступає після набуття знань, навичок і вмінь з навчальних 
дисциплін «Макро- і мікроекономіка», «Теорія ймовірностей та математична статистика», 
«Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємства». 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність страхування та засади страхової діяльності 

Тема 1. Сутність і класифікація страхування 

Тема 2. Страховий ринок та його державне регулювання  

Змістовий модуль 2. Галузі страхування 

Тема 3. Особисте страхування 

Тема 4. Майнове страхування  

Тема 5. Страхування відповідальності 

Змістовий модуль 3. Основи фінансів страховиків 

Тема 6. Основи актуарних розрахунків 

Тема 7. Фінанси та фінансова стійкість страховиків 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Аудиторії, оснащені сучасним 
комп’ютерним обладнанням з програмним забезпеченням Microsoft Word та Excel із 
доступом до Інтернету, для проведення лабораторних занять. 
Сторінка курсу на платформі 
Мoodle (персональна 
навчальна система) 

Робоча програма, робочий план (технологічна карта) 
навчальної дисципліни, конспект лекцій, нормативно-правове 
та методичне забезпечення щодо проведення практичних, 
лабораторних занять і самостійної роботи студентів розміщені 
на сторінці курсу платформи Мoodle за посиланням: 
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5707. 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5707
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5707
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Рекомендовані джерела 
1. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Р. В. Пікус ; за 

заг. ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008. – 1019 с.  

2. Ротова Т. А. Страхування : навч. посіб. / Т. А. Ротова. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 400 с. 

3. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, 

Л. В. Временко та ін. ; за заг. ред. Н. М. Внукової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Бурун 

Книга, 2009. – 656 с. 

Система оцінювання результатів навчання 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується за накопичувальною системою. 
Загальна кількість балів визначається з урахуванням балів, отриманих за поточний контроль 
під час проведення лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять, та за 
підсумковий контроль, що проводиться у формі іспиту. Мінімальна сума балів, отриманих за 
поточний контроль, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів. Більш детальна 
інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Лекції 2,0 
Практичні заняття 2,4 
Лабораторні заняття 7,6 
Модульні контрольні роботи за теоретичною складовою 20 
Модульні контрольні роботи за практичною складовою 20 
Індивідуальні завдання 8 
Іспит 40 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС  

національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 

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 не зараховано 
1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 
Політика дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти: дотримання 

чесної академічної поведінки у навчанні та житті, уникнення академічної недоброчесності; 

якісна підготовка до занять; самостійне виконання поточних завдань; самостійне виконання 

завдань підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей інших авторів; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної і наукової діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин навчання може відбуватись 
дистанційно за погодженням деканату. 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються 
із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 
заборгованостей відбувається з дозволу деканату. 
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «01» вересня 2020 р. Протокол № 19 


