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Силабус навчальної дисципліни 

ОСНОВИ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ 

ГРОМАДЯН 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна і входить до циклу 
дисциплін загальної підготовки 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 
дисципліни 

VII-VIII семестр (XIV, XV чверті) 

Назва кафедри, яка 
викладає дисципліну 

Фінансів 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p3926 

 
Провідний викладач 

(лектор) 

Доцент, к.е.н., Ірина Георгіївна Аберніхіна 

E-mail: irina.abernihina@gmail.com, кімн. Б-316 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ: 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p-2/e2165 

Мова викладання Українська 

 

 
Передумови вивчення 

дисципліни 

Курс «Основи страхового захисту громадян» призначений 
для засвоєння основних теоретичних положень та набуття 
практичних навичок щодо страхового захисту громадян в 
різних життєвих ситуаціях (а саме: форм страхового захисту, 
поняття, змісту та основних вимог до страхових договорів, 
розрахунків основних показників надання страхового захисту в 
сфері особистого і сфері ризикового страхування, видів, форм, 
механізмів соціального захисту громадян) 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни «Основи страхового захисту громадян» 
є формування у студентів системи знань щодо можливостей 
страхового захисту та їх практичне застосування. 

Компетентності, 

розвиток яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у 

бакалаврів наступних компетентностей: 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

 навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 здатність пошуку та оцінки доцільності страхового захисту 

особистості в різних життєвих ситуаціях 
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Програмні результати 

навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних 

результатів навчання: 

- знати сутність страхування та страхового захисту; 

- знати коло суб’єктів та об’єктів відносин страхового 

захисту; 

- знати основні види страхового захисту життя, здоров’я; 

- знати особливості страхового захисту домашнього майна 

громадян, цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів; 

- знати основи соціального захисту та соціального 

забезпечення громадян; 

 вміти розрахувати основні показники зі страхового захисту 

життя та від нещасних випадків; 

 вміти розраховувати основних показників зі страхового 

захисту здоров’я; 

 вміти розрахувати основних показників зі страхового 

захисту майна громадян; 

 вміти пояснити умови надання та види матеріального 

забезпечення при соціальному страхуванні. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Страховий захист: сутність, необхідність, форми. 

 Модуль 2. Страховий захист життя та здоров’я. 

Модуль 3. Страховий захист майна та відповідальності 

громадян. 

Модуль 4. Соціальний захист громадян 

 
Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за 

результатами екзамену у письмовій формі. Модулям, що 

контролюються під час екзамену, призначаються однакові 

модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. 
Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 
 

 Усього четверті 

Усього годин за навчальним планом 120   

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 16 16 
з них: 

лекції 16 8 8 
лабораторні роботи - - - 
практичні заняття 16 8 8 
семінарські заняття -   

Самостійна робота 88   

у тому числі при :  
підготовці до аудиторних занять 16 8 8 
підготовці до модульних контрольних робіт 12 6 6 
виконанні курсових проектів (робіт) - 

  виконанні індивідуальних завдань -   
опрацюванні розділів програми, які не       викладаються 

на лекціях 60 30 30 
Підсумковий контроль   Екзам. 
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Специфічні 

засоби 

навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та комп’ютерних робочих місць із програмним 

забезпеченням Microsoft Office та виходом до мережі Інтернет. 

Навчально- 

методичне 

забезпеченн я 

Основна література 

1. Закон України «Про страхування» в редакції Закону від 28.12.2015 // 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр 

2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» в редакції Закону від 01.01.2016 // 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

3. Дема Д.І. Страхові послуги. Навчальний посібник / Д.І. Дема, О.М. 

Віленчук, І.В. Дем’янюк; за заг. ред. Д.І. Деми – К: Алерта, 2013. – 524с. 

4. Жилякова О.В. Страхові послуги: Навчальний посібник / О.В. 

Жилякова, І.Л. Шевчук - Харків: Іванченко І.С., 2013. – 184 с. 

5. Журавка О. С. Страхування : навчальний посібник / О. С. Журавка, 

А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. – Суми : Сумський державний 

університет, 2020. – 350 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Закон України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text 

2. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 

3. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text 

4. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text 

5. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text 

6. Постанова КМУ «Про додаткові заходи соціального захисту 

пенсіонерів у 2021 році» // https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-dodatkovi-

zahodi-socialnogo-zahistu-pensioneriv-u-2021-roci-127-220221 

7. Беспалова А.Г. Страхові послуги. Навчальний посібник. - Донецьк : 

Донбас, 2014. - 391 с. 

8. Законодавство стосовно людей з інвалідністю // 

https://naiu.org.ua/zakonodavstvo/ 

9. Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо допомоги дітям, які 

виховуються в багатодітних сім'ях // https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-

ministriv-uhvaliv-rishennya-shchodo-dopomogi-dityam-yaki-vihovuyutsya-v-

bagatoditnih-simyah 

10. Козенков Д.Є. Страхові послуги: Навчальний посібник / Д.Є. 

Козенков, Л.М. Богачова, О.В. Цимбалюк – Д.: Акцент, 2012. – 184 с. 

11. Кропельницька С.О. Страхові послуги: Навчальний посібник / 

О.С. Кропельницька, І.І Плець. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2014. - 387 с. 

12. Страхові послуги: підручник: у 2 ч. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за 

ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевича. - 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-uhvaliv-rishennya-shchodo-dopomogi-dityam-yaki-vihovuyutsya-v-bagatoditnih-simyah
https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-uhvaliv-rishennya-shchodo-dopomogi-dityam-yaki-vihovuyutsya-v-bagatoditnih-simyah
https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-uhvaliv-rishennya-shchodo-dopomogi-dityam-yaki-vihovuyutsya-v-bagatoditnih-simyah
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Київ : Логос, 2014. – Ч.1. – 494 с. 

13. Страхові послуги: підручник: у 2 ч. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за 

ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевича. - 

Київ : Логос, 2014. – Ч.2. – 543 с. 

14. Страхування та страхові послуги у господарській діяльності: 

Навчальний посібник / В. І. Антонік [та ін.]. - Кривий Ріг : Роман Козлов 

[вид.], 2015. - 711 с. 

15. Страхування на випадок коронавірусу COVID-19 // 

https://retail.pumb.ua/service/antivirus 

16. Федорович І.М. Проблеми та перспективи розвитку 

автострахування в Україні // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. URL: http://www.vestnik-

econom.mgu.od.ua/journal/2019/39-2019/12.pdf 

 Інформаційні ресурси 

1. http://uainsur.com  

2. https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-

rynku-Ukrainy.html 

3. https://forinsurer.com 
 

Укладач: доцент, канд. економ. наук І.Г. Аберніхіна 

Узгоджено: 

В.о. завідувача кафедри 

фінансів доцент, канд. економ. 

наук 

 

 

 ________О.В. Божанова 

(відповідальної за викладання дисципліни) 

 

Гарант освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування (магістерський рівень)», 

к.е.н., доцент_______________________________________________________І.Г. Сокиринська 
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