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Силабус навчальної дисципліни 

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітньо-професійна програма: 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Страхові послуги» має на меті виробити практичні 

навички з питань надання страхових послуг юридичним та 

фізичним особам, а також їх розробки та реалізації. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації 

потреб юридичних осіб і громадян у страховому захисті; система 

відносин між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-

продажу страхових послуг. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання студентами поглиблених знань щодо змісту та 

організації роботи страховиків із забезпечення потреб юридичних 

та фізичних осіб у страхових послугах у сфері загального 

страхування і у сфері страхування життя. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних 

досягнень у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 

із професійною метою. 

Здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних 

джерел у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

Проявляти ініціативу та підприємливість, володіти навичками 

міжособистісної взаємодії для досягнення професійної мети. 

Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні й теоретичні 

знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для 

подальшого використання у практичній діяльності.  

Володіти методами й інструментарієм для підготовки проєктів 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 

http://college-chnu.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=23
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підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати їх на практиці. 

Виконувати професійні завдання з організації̈ діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Застосовувати отримані навички з основ обліку, оподаткування і 

страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

Визначати потреби споживачів для формування асортименту 

товарів у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Здатність діяти відповідально та свідомо. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність враховувати основні закономірності та сучасні 

досягнення у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності 

підприємства. 

Здатність здійснювати діяльність із дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

Здатність виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Здатність застосовувати основи обліку, оподаткування і 

страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності.  

Здатність визначати і задовольняти потреби споживачів як 

пріоритетних суб’єктів ринку. 

Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків 

і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з урахуванням ризиків. 

 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ ТА 

РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ 

Тема 1. Сутність, принципи і класифікація страхування 

Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності  

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання  

Тема 4. Страховий ринок 
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МОДУЛЬ ІІ 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ ТА 

ВИДІВ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ 

Тема 5. Страхові послуги та особливості їх реалізації 

Тема 6. Порядок укладання та ведення страхової угоди 

Тема 7. Страхування життя 

Тема 8. Медичне страхування та страхування від нещасних 

випадків 

МОДУЛЬ ІІІ 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 

ТА ФІНАНСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Тема 9. Сільськогосподарське страхування 

Тема 10. Автотранспортне страхування 

Тема 11. Страхування майна і відповідальності громадян 

Тема 12. Фінансова діяльність страхової компанії 

Пререквізити 

Дисципліна «Страхові послуги» може вивчатися на основі 

базової загальної середньої освіти. Базовими, для вивчення даного 

курсу є компетентності здобуті під час вивчення дисциплін 

«Економічна теорія», «Фінанси», «Економіка підприємства».  

Постреквізити 

Дисципліна «Страхові послуги» є складовою циклу дисциплін 

вільного вибору фахового молодшого бакалавра з підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. Знання з даного курсу будуть 

використовуватися при вивченні дисциплін: «Біржова діяльність», 

«Підприємництво» та інших спеціальних курсів. Набуті знання 

можуть бути використані при написанні курсових робіт. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Господарський кодекс України: прийнятий Верховною 

Радою України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та 

доповненнями. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text  

2. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 

85/96-ВР, зі змінами і доповненнями URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80# Text  

3. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевича. 

Київ : Знання, 2018. 1019 с. 

4. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник.2-ге 

видання. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 344с. 

5. Страхування: Підручник /Керівник авт. колективу і наук.  

С.С. Осадець.  Вид. 2-ге, перероб. і доп.  К.: КНЕУ, 2019.  599 с. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80# Text
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Рекомендована 

література 

Допоміжна 

1. Вовчак О.Д. Страхування. Навчальний посібник. 2-ге 

видання, випралене. Львів: „Новий Світ-2000”, 2016. 480 с. 

2. Залєтов О.М. Страхування. Навчальний посібник / За ред. 

д.е.н. О.О.Слюсаренко. К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2017. 

320 с. 

3. Кремень О.І. Фінанси: Навчальний посібник  Київ: ЦУЛ, 2018. 

416 с. 

4. Кропельницька С.О. Соціальне страхування. Навчальний 

посібник рекомендовано МОН України. - К.: Ліра - К, 2016. 336 с. 

Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч. посіб. /За заг. ред. д.е.н., 

проф. Реверчука С.К. К.:Знання, 2016. 350 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради 

України. 

2. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України. 

3. https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA – офіційний сайт 

Міністерства економіки України. 

4. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України.  

5. https://bank.gov.ua/ – офіційний сайт Національного банку 

України. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 34 

Самостійна робота 22 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 14 

Модуль 2 17 

Модуль 3 19 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://mof.gov.ua/uk
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Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

 (з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано  

(з обов’язковим повторним        

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ЮЛІАННА ВАЛЕРІЇВНА СЕМЕНЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: y.semenyuk@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3107 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:y.semenyuk@chnu.edu.ua

