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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета курсу – є засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок страхового захисту майнових інтересів 
юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації роботи страхового ринку та 
страхових компаній. 
Завдання курсу – набуття розуміння механізму дії комерційного страхування, оволодіння технікою обчислення 
страхових тарифів, виплат страхових сум і страхових відшкодувань, оцінки платоспроможності страхових компаній  

та маркетингової політики страховиків в сучасних умовах. 
 

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Сутність, принципи і класифікація страхування 
Зміст страхового захисту та його форми. Централізоване, децентралізоване та комерційне страхування. Основні 
обмеження страхування. Комерційне страхування, як основна форма захисту в ринковій економіці. Класифікація 

страхування за об’єктами та економічним змістом. Основні принципи страхування. Основні формули визначення 
вартості страхування та здійснення відшкодування.  
 
Тема 2. Страховий ринок України, визначення та особливості 
Визначення страхового ринку. Місце страхового ринку в системі фінансового ринку України. Інфраструктура та 
учасники страхового ринку. Особливості страхового ринку України. Види страхових посередників та їх місце на 
страховому ринку. Державний нагляд і регулювання страхового ринку. Напрями удосконалення функціонування 
страхового ринку. 

 
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання 
Ризик і невизначеність. Страхові і нестрахові ризики. Способи оцінювання ризиків. Складові та формування 
страхових тарифів. Актуарні розрахунки. Нетто-ставка, об’єктивність її існування. Брутто-ставка, складові та 
суб’єктивність її існування. Нестрахові методи захисту від ризиків. 
 
Тема 4. Платоспроможність страхової компанії 
Існуючі підходи до визначення платоспроможності страхової компанії. Підхід до оцінки платоспроможності страхової 

компанії. Система оцінки платоспроможності Solvency 2, її зміст та можливості використання в умовах України. 
 
Тема 5. Доходи, витрати і фінансовий результат страхової компанії 
Доходи ризикових компаній і компаній зі страхування життя, відмінність в формуванні доходів. Витрати страхових 
компаній, визначення,складові та специфіка. Відмінність у формуванні прибутку у компаній зі страхування життя та 
ризикових страхових компаній. Рентабельність страхового бізнесу, оцінка у ризикових компаній та компаній зі 
страхування життя.  
 

Тема 6. Оцінка фінансової надійності страхової компанії 
Визначення фінансової надійності, відмінність поняття від платоспроможності та ліквідності . Складові фінансової 
надійності: забезпечення власними коштами; правильно обчислені страхові тарифи, адекватність страхових резервів 
узятим зобов’язанням та їх безпечне розміщення, перестрахування. Державне регулювання фінансової надійності 
страховика, визначення достатності капіталу. 
 
Тема 7. Спістрахування і перестрахування 
Цілі та механізм співстрахування і перестрахування, відмінності між ними.. Методи перестрахування: Факультативне 
та облігаторне перестрахування. Відмінності між ними. Переваги і недоліки кожного методу. Форми перестрахування: 
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пропорційне і непропорційне перестрахування. Пул спістрахування, механізм та умови застосування. Комбінація 

співстрахування та перестрахування.  
 
Тема 8. Медичне страхування та страхування від нещасних випадків 
Зміст медичного страхування та страхування від нещасних випадків. Обов’язкове та добровільне медичне 
страхування. Переваги обов’язкового медичного страхування. Основні види добровільного медичного страхування. 
Обов’язкове та добровільне страхування від нещасних випадків . 
 
Тема 9. Страхування життя, зміст і види 

Зміст і види страхування життя. Класичне ризикове страхування життя. Механізм змішаного накопичувального 
страхування життя. Пенсійне страхування життя. Роль страхування життя для соціального захисту населення та 
постачання довгострокових фінансових ресурсів до економіки. Актуарні розрахунки в страхуванні життя. 
Законодавство в сфері страхування життя.  
 
Тема 10. Автотранспортне страхування 
Автострахування, як основний генератор розвитку страхового ринку України. Види автострахування. Страхування 
КАСКО. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Обчислення 
страхових тарифів в автострахуванні. Визначення страхового відшкодування. Розміри страхових виплат при 

страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
 
Тема 11. Страхування майна і відповідальності громадян 
Майно, яке може підлягати страхуванню. Порядок укладення договору страхування з оглядом та без огляду майна. 
Види майна, які не підлягають страхуванню, або підлягають з певними обмеженнями. Страхування домашніх тварин. 
Виплата страхового відшкодування з врахуванням франшизи.  
 
Тема 12. Сільськогосподарське страхування 

Роль сільського господарства в українській економіці. Основні види сільськогосподарських культур. Специфіка 
розрахунків при страхуванні сільськогосподарських культур. Страхування врожаю з державною підтримкою. 
Страхування сільськогосподарських тварин.  
 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Загальні компетентності (ЗК) 
 

З0К 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні.  
ЗК04.Здатність застосовувати методи аналізу та синтезу, вміти мислити 

абстрактно і критично. 
ЗК06 Здатність спілкуватися іноземною мовою в процесі розв’язання 
професійних завдань. 
ЗК07. Знання та розуміння предметної області фінансів, банківської справи та 
страхування та розуміння професійної діяльності. 
ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(ФК) 

СК 05. Здатність використовувати способи передачі фінансової інформації 

при вирішенні прикладних завдань у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.; 
СК 08. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати 
та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію. 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПР02. Розуміти місце і значення інформації фінансово-економічного 
характеру та обробляти її з застосуванням сучасних цифрових та 
інформаційних технологій.  
ПР05. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності 
підприємств, банків та страхових компаній та розробляти методи захисту.  

ПР08. Розуміти процеси, що відбуваються в системі державних фінансів та її 
окремих ланках. 
ПР12. Знати на високому рівні державну мову, а іноземну мову на рівні, 
необхідному для виконання професійних завдань на первинних посадах в 
фінансовій сфері.. 
ПР13. Вміти працювати автономно і в професійній команді, формувати 
комунікації для вирішення професійних завдань. 
ПР14. Враховувати масштаби і специфіку діяльності суб’єктів 

господарювання при виконанні професійних задач. 
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D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 

години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

1 
тиждень  

Тема 1. Сутність, принципи і 
класифікація страхування 

1. Сутність страхування та його 
роль в ринковій економіці 

2. Принципи страхування 
3. Методи обчислення страхового 

тарифу 
4. Методи обчислення страхових 
відшкодувань 

 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,4 
додаткова 3,8,11 
Самостійна робота для підготовки до занять – 2 
години 

 Практичне 
заняття, 
(2 год), 

(виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
практичних завдань.  

2 тиждень Тема 2. Страховий ринок України, 

визначення та особливості 
1. Визначення страхового ринку 
2. Основні учасники страхового 
ринку 
3. Види і роль посередників на 
страховому ринку 
4. Особливості страхового ринку 
України 
5. Державний нагляд і 

регулювання страхового ринку 
 

Лекції, 
(4 год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна 1,6,7 
додаткова 2,6,11 
Самостійна робота для підготовки до занять – 8 
годин 

3 тиждень Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, Підготовка до 

опитування 

 

4 

тиждень 

Тема 3. Страхові ризик та їх 

оцінювання 
1. Ризик і невизначеність. Страхові 
і нестрахові ризики. 
2. Способи оцінювання ризиків. 
Складові та формування страхових 
тарифів.  
3. Актуарні розрахунки. Нетто-
ставка, об’єктивність її існування. 

4. Брутто-ставка, складові та 
суб’єктивність її існування.  
5. Нестрахові методи захисту від 
ризиків. 

 

Лекція, 
(4 год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна 1,4 

додаткова 3,5,12 

Самостійна робота для підготовки до занять – 4 

годин 

5 тиждень Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування,  
виконання 
обчислень 
страхових 
ризиків) 

 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, рішення 

практичних завдань. Підготуватися до КМР 

6 тиждень Тема 4. Платоспроможність 
страхової компанії 
1.Існуючі підходи до визначення 
платоспроможності страхової 
компанії. 

2. Підхід до оцінки 
платоспроможності страхової 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4,7 
додаткова 9,13 
Самостійна робота для підготовки до занять – 4 
години 
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 компанії відповідно до 

українського страхового права.  
3. Система оцінки 
платоспроможності Solvency 2, її 
зміст та можливості використання 
в умовах України 
4. Альтернативні методи оцінки 
платоспроможності 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(виконання 
завдань з 

обчислення 
платоспроможно

сті) 
 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, рішення 
практичних завдань 

7 тиждень Тема 5. Доходи, витрати і 
фінансовий результат страхової 
компанії 
1. Доходи ризикових компаній і 
компаній зі страхування життя, 
відмінність в формуванні доходів. 
2. Витрати страхових компаній, 
визначення,складові та специфіка.  

3. Відмінність у формуванні 
прибутку у компаній зі 
страхування життя та ризикових 
страхових компаній. 
4. Рентабельність страхового 
бізнесу, оцінка у ризикових 
компаній та компаній зі 
страхування життя. 

 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,3,5 
додаткова 10,12,16 
Самостійна робота для підготовки до занять – 2 
години 

 Практичне 
заняття, 
(4 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 

практичних 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 

практичних завдань 

8 тиждень Тема 6. Оцінка фінансової 
надійності страхової компанії 
1. Визначення фінансової 
надійності, відмінність поняття від 
платоспроможності та ліквідності. 
2. Складові фінансової надійності: 
забезпечення власними коштами; 

правильно обчислені страхові 
тарифи, адекватність страхових 
резервів узятим зобов’язанням та 
їх безпечне розміщення, 
перестрахування.  
3. Державне регулювання 
фінансової надійності страховика, 
визначення достатності капіталу. 

1.  

Лекція, 
(4 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,6,7 
додаткова 17,18 
Самостійна робота для підготовки до занять – 10 
годин 

 Практичне 
заняття, 
(4 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 

практичних 
завдань) 

 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, рішення 
практичних завдань 

9 
тиждень 

Тема 7. Спістрахування і 
перестрахування 

1. Цілі та механізм 
співстрахування і перестрахування, 
відмінності між ними..  
2. Методи перестрахування: 
Факультативне та облігаторне 

перестрахування.  
3. Форми перестрахування: 
пропорційне і непропорційне 
перестрахування.  
4. Пул спістрахування, механізм та 
умови застосування.  

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4 

додаткова 2,3,11 

Самостійна робота для підготовки до занять – 2 

годин 

 Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, рішення 

практичних завдань 
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10 

тиждень 

Тема 8. Медичне страхування та 

страхування від нещасних 
випадків 
1.Зміст медичного страхування та 
страхування від нещасних 
випадків.  
2.Обов’язкове та добровільне 
медичне страхування.  
3.. Основні види добровільного 

медичного страхування. 
4.Обов’язкове та добровільне 
страхування від нещасних 
випадків . 

Лекція 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 

основна 1,4,5 
додаткова 10,11,17 
Самостійна робота для підготовки до занять – 2 
години 
 

11 
тиждень 

 Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань, 

тестування) 
 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
практичних завдань 
Підготуватися до КМР 

12 
тиждень 

Тема 9. Страхування життя, зміст і 
види 
1.Зміст і види страхування життя. 
Класичне ризикове страхування 
життя.  
2.Механізм змішаного 
накопичувального страхування 
життя.  

3.Пенсійне страхування життя. 
4.Роль страхування життя для 
соціального захисту населення та 
постачання довгострокових 
фінансових ресурсів до економіки.  
5.Актуарні розрахунки в 
страхуванні життя. Законодавство 
в сфері страхування життя 

Лекції 
(4 год) 

 
 
 
 

Практичні 
заняття, 
(4 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань, 

тестування) 
 

 
Опрацювання літератури: 
основна 1,4,5 
додаткова 10,11,17 
Самостійна робота для підготовки до занять – 6 
годин 
 
 

 
 
 
 
 
 
Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 

практичних завдань 

13 
тиждень 

Тема 10. Автотранспортне 
страхування 
1.Автострахування, як основний 
генератор розвитку страхового 
ринку України.  
2.Види автострахування. 
Страхування КАСКО. 

3. Страхування цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів. 
4. Обчислення страхових тарифів в 
автострахуванні. Визначення 
страхового відшкодування.  
5. Розміри страхових виплат при 
страхуванні цивільно-правової 

відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 
 
 

Лекції 
(4 год) 

 
 
 

Практичні 
заняття, 
(4год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань, 

тестування) 
 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3 Ретельне вивчення норм Закону 
України «Про страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» 
додаткова література  2 – 1,2 
Самостійна робота для підготовки до занять – 2 

годин 

14 
тиждень 

Тема 11. Страхування майна і 
відповідальності громадян 
1. Страхування будинків і 

квартир 

2. Страхування домашнього 

 Опрацювання літератури: 
основна 1,4,5 
додаткова 10,11,17 
Індивідуально-консультативна робота – 2 години 
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майна громадян 

3. Страхування відповідальності 
громадян 

4. Страхування домашніх тварин 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, рішення 
практичних завдань 

15 
тиждень 

Тема 12. Сільськогосподарське 
страхування 
1. Необхідність проведення 

страхування в сільському 

господарстві. Види 
страхування 

2. Страхування врожаю 
3. Страхування 

сільськогосподарських тварин 
4. Страхування майна 

сільськогосподарських 
підприємств 

Лекція 2 
 
 
 

Практичне 
заняття 2 

Опрацювання літератури: 
основна 1,6,7 
додаткова 17,18 
Самостійна робота для підготовки до занять – 2 

години 
 
Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
практичних завдань 

16 
тиждень 

Тема 13. Нові тренди в 
комерційному страхуванні. 
1. Адаптація роботи галузі в 

умовах COVID-19 та війни з 
росією 2022 року 

2. Використання цифрових 
технологій у сфері 
андеррайтингу і аналізу 

страхового ринку 
3. Використання цифрових 

технологій у страховому 
маркетингу 

Лекція 2 Опрацювання літератури: 
основна 1,6,7 
додаткова 17,18 
 

 
 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 4-7, друга – за темами 8-12 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання вирішення 
практичних завдань. Періодично здійснюється тестовий поточний контроль у інформаційній системі moodle. 
Індивідуально-консультативна робота передбачає виконання контрольної роботи та її захисту. Виконується студентами 
заочної форми навчання. Зміст завдання викладено в Методичних вказівках до виконання контрольної роботи 
студентами заочної форми навчання 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 
1.Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №18. – Ст.782 
2.Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової  відповідальності власників наземних  транспортних 
засобів» // Офіційний вісник України. – 2004. - №30. – Ст.2000 
Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» // Офіційний 
вісник України. – 2012. – №19. – Ст.708 
3. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. –
599 с. 
4. Електронний варіант лекцій (інформаційна система moodle Державного університету економіки і технологій) 

 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1.Страховий менеджмент: підручник / [С.С.Осадець, О.В.Мурашко, В.М.Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, 

проф. С.С.Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333с. 

2.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. 

3. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 301 
4. Супрун А.А., Зайвенко Т.О. Страхові послуги. Навчальний посібник. – Львів: «магнолія 2006», 2009. – 248 с. 
 

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  
1. 16.04.2019 Спеціальне навчання для осіб, що здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового 

випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів зі здачею 
кваліфікаційного екзамену в Нацкомфінпослуг (кваліфікаційне свідоцтво КС-037 від 23.05.2019 дійсне до 16.04.2022 
р.) 

2. Супрун А.А. Часть ISВN:1993-02592. Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w 
warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej. – Częstochowa, 



 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 

Akademia Polonijna, 2016. – S. 165-171. – (фіксований власний внесок – 0,6 д.а.: Impact on insurance paradigm of changes 

in insurance processes associated with the globalization of the world economy). 
3. Suprun, A. Innovative approach to budgeting activities of insurers in the crisis on the ukrainian insurance market / A. Suprun, 

T. Petrishina // Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 25 (2017), 
nr 6, s.16140. – рр. 11-19 (Польща). 

4. Супрун А. А., Супрун Н. В., Зінченко О. А. Функціонування страхового ринку в умовах системної кризи української 
економіки. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право.». № 10/1’2018. 48 с. С. 4-8. 
URL :  http://efp.in.ua/uk/journal-item/237 ISSN 2409-1944 Index Copernicus 

5. Супрун А. А. , Супрун Н. В., Зінченко О. А. Інвестиційні можливості страхових компаній на сучасному етапі. Вісник 

Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 3(68). 176 с. С. 154-159. URL :  
http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_ekonom_3_68.pdf ISSN 2304-0920 

6.Супрун А. А., Арієнчук А. М. Інноваційна діяльність страхових компаній: можливості і ризики. Причорноморські 
економічні студії : Науковий журнал. 2019. Вип. 47. Ч. 2. С. 53-57. URL :  http://www.bses.in.ua/uk/47-2019 ISSN 
(Online): 2524-0900 Фахова реєстрація (категорія «Б»).  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List 

7.Suprun A.,  Petrishina T.,  Vasylchuk I. Competition and cooperation between fintech companies and traditional financial  
institutions. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic 
Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rih, Ukraine,  Volume 166 (2020). DOI: https: //doi.org/10.1051/e3sconf/202016613028. URL : 
https://www.e3s 

8. Супрун А.А., Бессінна О.С. Діяльність страхової галузі в умовах пандемії COVID-19: проблеми і можливості. 
Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпро: ПДАБА, 2020. № 161,  154 с. С. 124-129. 
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/692 Фахова реєстрація (категорія «Б»).  DOI: 
https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-23. (Index Copernicus). 

9. Супрун, А., & Петрішина, Т. Страховий менеджмент в умовах четвертої промислової революції.. Економіка та 
суспільство, (2021) (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-19. (Index Copernicus). 

10. Супрун А.А., Ободець Д.О., Лепеха А.А. Причорноморські економічні студії : Науковий журнал. Фактор 
невизначеності у цифровій економіці: фінансовий аспект. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 72-2. 

С.124-130. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.72-43 
11.Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://bank.gov.ua/ 
 
 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Для  вивчення дисципліни «Страхування» потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються після закінчення 
вивчення дисципліни «Фінанси». 
 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 32 8 

Практичні (лабораторні) 32 6 

Самостійна робота студента (СРС) 44 94 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 12 12 

Курсова робота – – 

Разом 120 120 

 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 20 14 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 36 

науково-дослідницька робота 10 – 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом  100 100 

http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_ekonom_3_68.pdf%20ISSN%202304-0920
https://www.e3s/
https://doi.org/10.32843/bses.72-43
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Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним 

графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи 
F 

 

 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов’язків:   

- не запізнюватися на заняття;   
- не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
- самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
- обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких причин не може бути виправданням. 

- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час 
виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
- брати очну участь у контрольних заходах;   

- при виконання науково-дослідного завдання (підготовка матеріалів до публікації в збірниках наукових праць, 
збірниках) оцінюється якість та оригінальність тексту. Будь-яке відтворення  результатів чужої праці,  в тому 
числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення 
норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному 
чинним законодавством. 

 

 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Форми і методи навчання під час вивчення даної дисципліни: 

-  вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);  
- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

- практичні (виконання різних видів практичних завдань);   
- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який передбачає пред’явлення готової інформації 

викладачем та її засвоєння студентами;   
- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком;   

- метод проблемного викладу.   
- дослідницький. 

 
 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Під час викладання дисципліни можливе використання мультимедійної та комп’ютерної техніки.  
Для проведення консультацій можливе використання інтернет-сервісу для проведення відеоконференцій Zoom. 
Для проведення підсумкового контролю (екзамену) використовується система ZELIS.  
В умовах карантину використовується Zoom, ZELIS 

 
 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 

ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 
Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.duet.edu.ua  
 

 
 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо 

ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. Зв'язок також може здійснюватися через месенджери Viber, 
Telegram 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 

академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає  самостійне 
виконання навчальних завдань, завдань поточного контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 
потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);  посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;  дотримання норм законодавства про 
авторське право і суміжні права;  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Положення про академічну  
доброчесність у Державному університеті економіки і технологій (нова редакція) затверджено Вченою радою 
25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 169:  

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішенням кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного університету економіки і технологій - 
протокол № 1 від  29.08.2022 року 
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