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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» 

 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, 
англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості організації роботи страховиків щодо забезпечення та 

реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах в різних 

галузях економіки. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системи знань сутності окремих видів страхових послуг та 

умов страхування, методики розрахунку тарифів та побудови систем 

відшкодування по окремих формах та видах страхового захисту, 

регулювання фінансового стану страхових компаній, їх діяльності на ринку 

перестрахування.   

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

- розраховувати страховий тариф та його елементи за різними видами 

страхування в різних галузях економіки; 

- визначати напрямки удосконалення тарифної політики страховика; 

- визначати доцільність передачі ризиків та їх частини на страхування 

відповідного виду; 

- розраховувати страхові виплати за кожним видом страхування; 

- визначити перспективи розширення асортименту 
страхових послуг в умовах розвитку ринку. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- уміння з'ясовувати  необхідність і сутність  страхових послуг, що 

надаються юридичним особам різних галузей економіки;  

-  уміння засвоювати методи організації роботи страховика щодо 

реалізації страхових послуг;  

 знання  умов надання страхових послуг з основних видів особистого, 

майнового страхування і страхування відповідальності різних сфер 

економіки. 

  



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Страхова послуга й особливості її реалізації. Порядок укладання та ведення 

страхової угоди. Страхування життя та пенсій. Страхування від нещасних 

випадків. Медичне страхування. Соціальне страхування.. Страхування 

майна та відповідальності підприємств. Сільськогосподарське страхування. 

Страхування технічних ризиків. Страхування фінансово-кредитних ризиків. 

Автотранспортне страхування. Морське страхування. Авіакосмічне 

страхування. Страхування майна й відповідальності громадян. 

Види занять: лекція, практичне. 

Методи навчання: написання тестів, рішення задач, дискусії 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду 

та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Говорушко Т.А.Страхові послуги: підручник/ МОН України, 

Національний університет харчових технологій.  – Київ: Центр учбової 

літератури, 2017. – 376 с. 

2.Внукова Н.М., Временко Л.В., Успаленко В. І. Страхування: теорія та 

практика: навчальний посібник/ МОН України – 2-е вид., перероб. та 

допов.  – Харків: Бурун Книга, 2016. – 656 с. 

3.Яворська Т.В. Страхові послуги: навчальний посібник/ МОН.  –

 Київ: Знання, 2015. – 351 с. 
4.Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. 

5.Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний 

журнал Міністерства фінансів України.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та 

матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, платформа 

Google Сlassroom. 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ГОРБАЧОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-

menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-

strakhuvannia/  

Тел.:  

E-mail: oksana.horbachova@npp.nau.edu/ua 

Робоче місце: 2.116 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс.  

Лінк на дисципліну 
 

 
 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387415&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387415&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387415&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275540&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275540&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=275540&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=186856&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=186856&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/
mailto:oksana.horbachova@npp.nau.edu/ua


Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник           Горбачова О.М. 
 



  


