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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність / напрям 

підготовки,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3 

Галузь знань 

Менеджмент 

Вибіркова  

 
Напрям підготовки  

спеціальність 073 

«Менеджмент» 

 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 108 

8-й й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 5,2 

Бакалавр 

 14 год. год. 

Практичні, семінарські 

20 год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 74год. год. 

У тому числі 

індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

для заочної форми навчання -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: здобути глибокі теоретичні знання з  питань теорії 

створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового 

захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання 

ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній;  

Завдання дисципліни -  вивчення сутності, ролі та механізму страхування, 

що сприятиме формуванню високого рівня знань для ефективного 

застосовування в галузі страхування та повного використання можливості 

страхового захисту в роботі та особистому житті; вивчення засобів організації 

та розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності; 

здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування та 

страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків 

вітчизняного та зарубіжного досвіду; формування вмінь аналізувати  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

 

знати: 

- сутність, функції та принципи страхування; 

- систему регулювання страхової діяльності в Україні; 

- процес регламентації діяльності страховика; 

- організаційні форми страховиків. 

- методи перестрахування та форми проведення перестрахувальних операцій 

 

вміти: 

- оцінити вплив страхування на розвиток економіки держави.   

- використовувати особливості встановлення страхової суми та для 

розрахунку страхового тарифу; 

- укладати договори страхування. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Теорія страхування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Тема 2. Класифікація  страхування 

Тема 3. Система регулювання страхової діяльності  

Тема 4. Страхова організація  

 

Змістовний модуль 2. Основні галузі страхування  

Тема 5. Страхування підприємницьких ризиків  

Тема 6. Особисте, майнове страхування 

Тема 7.  Перестрахування і співстрахування  

 

 



 

 

  

Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд

. 

с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія страхування  
Тема 1. Сутність, 

принципи і роль 

страхування 

16 2 3   11       

Тема 2. Класифікація  

страхування  

16 2 3   11       

Тема 3. Система 

регулювання 

страхової діяльності. 

15 2 3   10       

Тема 4. Страхова 

організація 

15 2 3   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

62 8 12   42       

Змістовий модуль 2. Основні галузі страхування 

Тема 5. Страхування 

підприємницьких 

ризиків 

16 2 3   11       

Тема 6.  Особисте, 

майнове страхування 

15 2 3   10       

Тема 7. 

Перестрахування і 

співстрахування 

15 2 2   11       

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 6 8   32       

Усього годин  108 14 20   74       

Модуль 2 

ІНДЗ -  - - - -   - - -  

             

 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність, принципи і роль страхування 3 

2  Класифікація  страхування 3 

3 Система регулювання страхової діяльності  3 

4 Страхова організація 3 

5 Страхування підприємницьких ризиків 3 

6 Особисте, майнове страхування 3 

7 Перестрахування і співстрахування 2 

 Разом  20 



 

 

  

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність, принципи і роль страхування 11 

2 Класифікація  страхування 11 

3 Система регулювання страхової діяльності  10 

4 Страхова організація 10 

5 Страхованной підприємницьких ризиків 11 

6 Особисте, майнове страхування 10 

7 Перестрахування і співстрахування 11 

 Разом  74 

 
Методи навчання  

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи: лекції, контрольні 

роботи, практичні заняття, самостійна робота з літературою. 

                          

Методи контролю  

 Використовуються: контрольні роботи, проведення опитувань теоретичного матеріалу 

на практичних заняттях, перевірка домашніх завдань, дискусійні обговорення ситуаційних 

завдань на практичних заняттях, залік. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

8 семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

50 50  

100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

Робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками з фонду бібліотеки ДНУ (за рекомендованим переліком), методичними 



 

 

  

рекомендаціями для самостійної роботи студентів, конспектами лекцій, електронною 

бібліотекою першоджерел; навчально-методичними комплексами дисциплін, НМКД. 

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова 

література. 

 

Штанько О.Д. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна система страхування». 

Соловйова О.А. Посібник до вивчення курсу «Страхування» .– Д.: РВВ ДНУ, 2011. – 76 с.  

Михайленко О.Г. Посібник до вивчення дисципліни «Страхування».  – Дн-ск: Видавництво 

«КИТ», 2013. – 156 с. 

Михайленко О.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Страхування». – Дн-ск: Видавництво 

«КИТ», 2015. – 110 с 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Фисун В. І., Ярова Г. М. Страхування. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – 232 с. 

2. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 240 с. 

3.Пасічний, В.О. Страхування: Навч. посібник для студентів вищих навчальних 

закладів/ В.О. Пасічний, В.В. Жван; Харк. нац. акад. міськ. госп- ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 

218 с. 

4. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / Внукова Н.М., 

Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.; За загальною редакцією проф. Внукової Н.М. — 

Харків: Бурун Книга, 2004.  

5. Ткаченко Н.В.  Страхування. Навчальний посібник. – К.: Ліра_К, 2007. – 376 с. 

6. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручние. – К.: Центр учбової літератури, 2011.-

376 с. 

7. Самсонова И.А. СТРАХОВАНИЕ: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2007. –148. 

 

Допоміжна 
8. Тарасова, Ю. А. Страхование. Учебно-методическое пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. [Текст] / Ю. А. Тарасова; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая 

школа экономики». – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

2012.  

9. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Экономистъ, 2004. — 875 с. 

10. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посібник / Н. М. Внукова [та ін.] ; за 

ред. Н. М. Внукової. – Х. : Бурун Книга,2004. – 376 с. 

11. Ткаченко Н. В. Страхування. Практикум : навч. посібник /Н. В. Ткаченко. – К. : 

Ліра-К, 2007. – 270 с. 

12. Страхування : підручник / [за ред. В. Д. Базилевич] – К.:Знання, 2008. – 1019 с. 

13. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посібник / О. Д. Вовчак. – Львів : Новий Світ-

2000, 2004. – 480 с. 

14. Вовчак О. Д. Страхові послуги : навч. посібник / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська. – 

Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 656 с. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни 

 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

Кафедра      Міжнародної економіки і світових фінансів  

 

дисципліна___________Міжнародна система страхування_____________ 

 

Академічні групи ___________________ВЕ  - 14 - 1 

 

Навчальний рік 2017/2018    Семестр 8 

 

Елементи контролю за 1 змістовним модулем 

 

Елементи контролю за 2 змістовним модулем 

 

Викладач-екзаменатор: доцент кафедри міжнародної економіки  і світових фінансів ФМЕ 

Краснікова Н.О.  

 

Викладач, який проводить практичні заняття: доцент кафедри міжнародної економіки  і 

світових фінансів ФМЕ Краснікова Н.О.  

Затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки і світових фінансів протокол  №  8 

від  “22”  06. 2017  року  

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки і 

світових фінансів, доц.                                                                                                  Литвин М.В. 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (відповідь з 

урахуванням самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу, за 

кожну відповідь – 5 бал, 5-визначення по 2  балу) 

15 

Розв’язання домашніх завдань 20 

Контроль знань  з 1 змістового модулю (аналітична робота -5, 

тестування -5, ділова гра - 5) 

15 

Разом 50 

Складання 1 змістовного модуля   27 тиждень 

Перескладання 1 змістовного модуля 28 тиждень 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (відповідь з 

урахуванням самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу, за 

кожну відповідь – 5 бал, 5-визначення по 2  балу  ) 

15 

Розв’язання домашніх завдань 20 

Контроль знань  з 2 змістового модулю (аналітична робота -5, 

тестування -5, ділова гра - 5) 

15 

Разом 50 

Складання 2 змістовного модуля     33 тиждень 

Перескладання 2 змістовного модуля   34 тиждень 

  


