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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Страхові послуги та соціальне страхування
Викладач (-і) к.е.н., доцент Плець І.І.
Контактний телефон 
викладача

+38(096)2131900

E-mail викладача ivanplets86@ukr.net
Формат дисципліни Очний та заочний
Обсяг дисципліни 6 кредитів EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Дисципліна  «Страхові  послуги  та  соціальне  страхування»  розкриває  фундаментальні
питання  теорії  страхових  послуг,  розглядає  їх  економічну  суть,  функції,  роль  і  сферу
застосування,  а  також  особливості  опанування  механізму  організації  та  фінансового
забезпечення соціального страхування.  Становлення ринкової економіки неможливе без добре
підготованих фахівців, які опанували фундаментальні принципи організації страхових відносин.
Володіння знаннями основ страхових послуг та соціального страхування у сучасних умовах має
важливе значення, оскільки допомагає зробити правильний вибір ділового партнера, забезпечити
підвищення  фінансової  стійкості  власного  бізнесу,  самостійно  розробити  програми зниження
ризиків,  що виникають у  процесі  здійснення  підприємницької  діяльності,  а  також ефективне
управління окремими видами соціального страхування та особливості їх розвитку.

3. Мета та цілі курсу 

Формування  у  студентів  теоретико-методичних  та  практичних  навиків  розробки  та  здійснення
страхових операцій як для страхових компаній, так і їхніх партнерів у сучасних умовах ринкових
відносин, а також надання знань, необхідних для опанування механізму організації та фінансового
забезпечення соціального страхування.

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до діагностики стану страхового ринку; здатність застосовувати економіко-математичні
методи  та  моделі  для  вирішення  задач  у  сфері  страхування;  здатність  застосовувати  знання
законодавства  у  сфері  регулювання  страхового  ринку;  здатність  застосовувати  сучасне
інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері страхування;
здатність виконувати контрольні функції  у сфері страхування; знати механізм функціонування
страхового ринку та  соціального страхування  України;  володіти  методичним інструментарієм
діагностики стану ринку страхування; розуміти принципи, методи та інструменти державного та
ринкового  регулювання  діяльності  в  сфері  соціального  страхування  та  наданні  і  реалізації
страхових  послуг;  володіти  методичним  інструментарієм  здійснення  контрольних  функцій  у
сфері  соціального  страхування  та  наданні  страхових  послуг;  демонструвати  базові  навички
креативного та  критичного мислення у дослідженнях та  професійному спілкуванні;  виявляти
навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 180 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 60 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 60 год.
самостійна робота 60 год.

Ознаки курсу



Семестр Спеціальність
Курс

(рік навчання)
Нормативний /

вибірковий
VІІ, VIII 072 «Фінанси

банківська справа
та страхування»

ІV (другий рік
навчання)

нормативний

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літера
тура

Завдання, год Вага
оцінки

Термін
виконання

VIІ семестр
Тема  1.  Страхові  послуги  і
особливості їх реалізації
Страхова послуга як специфічний
товар. Ознаки, що характеризують
страхову  послугу.  Служба
маркетингу страхової  компанії  та
її  функції.  Особливості
маркетингу в страхуванні та його
завдання. Дослідження попиту на
страхові  послуги  (необхідність,
сутність,  значення).  Канали
реалізації  страхових послуг  та  їх
характеристика.  Прямий  продаж
страхових  послуг:  переваги  і
недоліки.  Продаж  страхових
послуг  через  страхових
посередників: переваги і недоліки.
Права  і  обов’язки  страхових
посередників.  Вимоги
законодавства  України  до
страхових посередників. Страхові
агенти  та  їхні  функції.  Система
генеральних  агентств.  Страхові
брокери  та  їхні  функції.   Роль
реклами  в  реалізації  страхових
послуг. Види страхової реклами та
вимоги до неї.  Функції  страхової
реклами.  Текстове  повідомлення:
зміст, вимоги до нього. Контроль з
боку  страхових  компаній  та
держави  за  наданням  страхових
послуг.  Асортимент  страхових
послуг,  який  пропонується  в
Україні  фізичним  і  юридичним
особам.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[1,5,7] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5
 балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  2.  Порядок  укладання  та
ведення страхової угоди
Страхова  угода  та  її  основні
етапи. Заява  про  страхування:
форма  подання,  зміст,  значення.
Андеррайтинг:  поняття,  сутність,
роль у формуванні збалансованого
страхового  портфеля.  Задачі

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,7] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



андеррайтинга.  Психологічна  і
фізична  небезпека  у  страхуванні.
Договір страхування та його зміст,
взаємозв’язок  з  правилами
страхування. Договір страхування
і страховий поліс: співвідношення
між ними.  Страховий сертифікат.
Генеральний  поліс.  Порядок
укладення  договору  страхування.
Права і обов’язки сторін страхової
угоди. Страховий поліс як форма
договору  страхування:  зміст,
зв’язок з  правилами страхування.
Процес  врегулювання  претензій
страхувальників та його завдання.
Виплата  страхового
відшкодування.  Дії
страхувальника  при  настанні
страхової  події.  Дії  страховика
щодо  розслідування  характеру  і
розмірів  збитків.  Аварійний
комісар:  поняття,  функції.
Організація  діяльності  аварійних
комісарів  в  Україні.  Страховий
акт:  зміст,  порядок  складання.
Порядок  виплати  страхового
відшкодування  (страхових  сум).
Система  страхового  забезпечення
та її сутність.
Тема  3.  Страхування  життя  та
пенсій
Особисте  страхування:  зміст,
значення  в  забезпеченні
страховим  захистом  громадян.
Необхідність  і  сутність
страхування  життя.  Види
страхування.  Таблиця смертності:
призначення,  зміст,  порядок
складання.  Типи  страхування
життя.  Змішане  страхування
життя:  порядок  укладення
договорів  страхування,
обчислення   і  сплати  страхових
платежів.  Змішане  страхування
життя:   визначення  страхових  і
викупних сум, порядок їх виплати.
Страхування  до  вступу  в  шлюб:
порядок  укладення  договорів
страхування, обчислення і  сплати
страхових  платежів.  Страхування
до  вступу  в  шлюб:  визначення
страхових  і  викупних  сум,

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[1,5] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



порядок  їх  виплати.  Страхування
життя  дітей:  порядок  укладення
договорів  страхування,
обчислення  і  сплати  страхових
платежів.  Страхування  життя
дітей:  визначення  страхових  і
викупних сум, порядок їх виплати.
Довічне  страхування:  порядок
укладення договорів страхування,
обчислення  і  сплати  страхових
платежів.  Довічне  страхування:
визначення страхових і  викупних
сум,  порядок  їх  виплати.
Страхування пенсій: необхідність,
сутність.   Сучасний  стан  і
проблеми  страхування  життя  в
Україні.  Страхування  пенсій  в
Україні: сучасний стан, проблеми.
Тема  4.  Страхування  від
нещасних випадків
Економічна необхідність і значення
страхування громадян від нещасних
випадків.  Обов’язкове  страхування
громадян  від  нещасних  випадків:
необхідність,  види  страхування.
Добровільне  страхування  громадян
від  нещасних  випадків:
необхідність,  види  страхування.
Індивідуальне  страхування
громадян від нещасних випадків та
його  сутність.  Колективне
страхування громадян від нещасних
випадків  та  його  сутність.
Обов’язкове  особисте  страхування
громадян від нещасних випадків на
транспорті.  Обов’язкове
страхування  членів  екіпажу  і
авіаційного персоналу від нещасних
випадків.  Обов’язкове  страхування
ризикових  професій  народного
господарства  від  нещасних
випадків.  Колективне  страхування
громадян  за  рахунок  коштів
підприємств.  Страхування дітей від
нещасних  випадків.  Страхування
туристів  від  нещасних  випадків.
Страхування  спортсменів  від
нещасних випадків.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[1,7] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5 
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 5. Медичне страхування
Медичне  страхування:
необхідність  і  сутність.  Суб’єкти
медичного  страхування  та

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[1,5] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



взаємовідносини  між  ними.
Страхова  медична  компанія  та  її
місце  в  системі  медичного
страхування.  Вимоги  до
лікувально-профілактичних
установ,  що  діють  в  системі
медичного  страхування.
Обов’язкова  форма  медичного
страхування  та  її  сутність.
Добровільна  форма  медичного
страхування  та  її  сутність.
Програми  добровільного
медичного  страхування.  Види
послуг  добровільного  медичного
страхування.   Універсальні  та
спеціалізовані  поліси  медичного
страхування  та  їх  сутність.
Медичне  страхування  громадян,
що виїжджають  за кордон.

до
семінарського
заняття

Тема  6. Страхування
підприємницьких ризиків
Роль  страхування  в  забезпеченні
потреб підприємств у страховому
захисті.  Зміст  поняття
“підприємницькі  ризики”.  Форми
і  види страхування.  Види полісів
страхування майна від вогню та їх
особливості.  Страхування  майна
від  вогню  та  інших  небезпек.
Страхування  на  випадок  від
перерв  у  виробництві  внаслідок
знищення  або  пошкодження
застрахованого  майна.
Страхування  ризиків
впровадження  нової  техніки  і
технології.  Страхування
відповідальності
товаровиробників  за  якість
продукції,  що  виробляється.
Страхування  відповідальності
роботодавця.  Страхування
відповідальності
товаровиробників  за  забруднення
навколишнього середовища.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[3,5,6] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом 

Тема  7.  Сільськогосподарське
страхування
Розвиток  і  сучасний  стан
страхування  майна  виробників
сільськогосподарської продукції  в
Україні.  Організаційні  основи
страхування  майна

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,6] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



сільськогосподарських
підприємств.  Страхування
урожаю  сільськогосподарських
культур і багаторічних насаджень.
Визначення  вартості  урожаю,
обчислення  й  порядок  сплати
страхових   премій.  Організація
роботи страховика по визначенню
суми  збитку  і  страхового
відшкодування  по  страхуванню
урожаю  сільськогосподарських
культур і багаторічних насаджень.
Порядок  виплати  страхового
відшкодування.  Страхування
сільськогосподарських  тварин.
Порядок  укладення  договорів
страхування
сільськогосподарських  тварин,
визначення  і  сплати  страхових
платежів.  Організація  роботи
страховика  по  визначенню  суми
збитку  і  страхового
відшкодування  по  страхуванню
сільськогосподарських  тварин.
Порядок  виплати  страхового
відшкодування.  Страхування
будівель  та  іншого  майна
сільськогосподарських
підприємств.  Порядок  укладення
договорів страхування будівель та
іншого  майна
сільськогосподарських
підприємств,  визначення і  сплати
страхових  платежів.  Організація
роботи страховика по визначенню
суми  збитку  і  страхового
відшкодування  по  страхуванню
будівель  та  іншого  майна
сільськогосподарських
підприємств.  Порядок  виплати
страхового відшкодування.
Тема 8.  Страхування технічних
ризиків
Необхідність  та  значення
страхування  технічних  ризиків.
Види  страхування.  Страхування
будівельного  підприємця  від  всіх
ризиків.  Страхування  всіх
монтажних  ризиків.  Страхування
машин. Страхування електронних
пристроїв.
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Тема 9. Страхування фінансово- Лекція, [5,6] Опрацювати 10 До



кредитних ризиків
Сутність  та  економічний  зміст
страхування фінансово-кредитних
ризиків.  Кредитні  ризики  та  їх
характеристика.  Організаційні
форми страхування кредитів та їх
характеристика.  Страхування
товарних  кредитів.  Страхування
споживчих кредитів. Страхування
заставного  майна.  Страхування
експортних кредитів. Страхування
ризику  непогашення  кредиту.
Страхування  відповідальності
позичальника  за  непогашення
кредиту. Страхування банківських
гарантій.  Страхування
недоотримання прибутку (доходів)
та  інших  фінансових  ризиків.
Страхування  за  “Єдиним
банківським  полісом”.
Страхування  банків  від
комп’ютерного шахрайства.
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Тема  10.  Автотранспортне
страхування.
Поняття  автотранспортного
страхування.  Види  страхування.
Розвиток  системи
автотранспортного  страхування.
Сучасний стан автотранспортного
страхування  в  Україні.
Страхування  автотранспортних
засобів  та  основні  умови  його
проведення.  Страхування
цивільної  відповідальності
власників  автотранспортних
засобів.  Обов’язкове  страхування
цивільної  відповідальності
власників транспортних засобів в
Україні:  організаційні  основи.
Види  договорів  обов’язкового
страхування  цивільної
відповідальності  власників
автотранспортних  засобів  в
Україні.  Основні  умови
обов’язкового  страхування
цивільної  відповідальності
власників  автотранспортних
засобів  в  Україні.  Міжнародна
система  “Зелена  картка”:
виникнення та  сутність.  Моторне
(транспортне)  страхове  бюро
України,  його  функції.
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Страхування  вантажів,  що
перевозяться  автомобільним
транспортом.
Тема 11. Морське страхування
Економічна  необхідність  і
особливості  страхування
морських   ризиків.  Клуби
взаємного страхування та їх роль
в  організації  страхування
морських  ризиків.  Страхування
морських  суден.  Обов’язкове
страхування  відповідальності
морського  перевізника  та
виконавця  робіт,  пов’язаних  із
обслуговуванням  морського
транспорту  щодо  відшкодування
збитків,  завданих  пасажирам,
багажу.  Страхування
відповідальності  власників  суден
перед  третіми  особами  за
забруднення  державних
територіальних  вод.  Страхування
вантажів,  що  перевозяться
морським транспортом. 
Морське  страхове  бюро  України:
виникнення,  функції.
Страхування,  громадян  від
випадків  на  морському
транспорті.
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Тема  12.  Авіаційне  і  космічне
страхування
Необхідність  та  особливості
страхування  авіаційних  ризиків.
Види  страхування.  Законодавча
база  авіаційного  страхування  в
Україні. Авіаційний поліс Ллойда.
Основні  умови   страхування
повітряних  суден  Україні.
Страхування  відповідальності
власників  повітряних  суден.
Страхування  громадян  від
нещасних  випадків  на
повітряному  транспорті.
Страхування  цивільної
відповідальності  авіаперевізника.
Обов’язкове  авіаційне
страхування:  сутність,  значення.
Обов’язкове  страхування
відповідальності  експлуатанта
повітряного  судна  за  збитки,  які
можуть  бути  завдані  ним  при
виконанні  авіаційних  робіт.
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Обов’язкове  страхування
відповідальності  повітряного
перевізника  і  виконавця
повітряних  робіт.  Необхідність,
особливості  та  стан  космічного
страхування.  Організація
космічного  страхування.  Види
космічного страхування.
Тема  13.  Страхування  майна  і
відповідальності громадян 
Страховий  захист  особистої
власності  громадян:  необхідність,
види  страхування.  Страхування
будівель,  що  належать
громадянам.  Порядок  укладення
договорів  страхування  будівель,
що  належать  громадянам,
визначення  та  сплати  страхових
платежів.  Організація  роботи
страховика  по  визначенню  суми
збитку  і  страхового
відшкодування  по  страхуванню
будівель,  що  належать
громадянам.  Порядок  виплати
страхового  відшкодування.
Страхування тварин, що належать
громадянам.  Порядок  укладення
договорів страхування тварин, що
належать громадянам, визначення
та  сплати  страхових  платежів.
Організація роботи страховика по
визначенню  суми  збитку  і
страхового  відшкодування  по
страхуванню тварин, що належать
громадянам.  Порядок  виплати
страхового  відшкодування.
Страхування  домашнього  майна
громадян.  Порядок  укладення
договорів  страхування
домашнього  майна  громадян,
визначення  та  сплати  страхових
платежів.  Організація  роботи
страховика по визначенню збитку
і  страхового  відшкодування  по
страхуванню  домашнього  майна
громадян.  Порядок  виплати
страхового  відшкодування.
Страхування  засобів  транспорту,
що  належать  громадянам.
Порядок  укладення  договорів
страхування  засобів  транспорту,
що  належать  громадянам,
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визначення  і  сплати  страхових
платежів.  Організація  роботи
страховика по визначенню збитку
і  страхового  відшкодування  по
страхуванню  засобів  транспорту,
що  належать  громадянам.
Порядок  виплати  страхового
відшкодування.  Страхування
відповідальності громадян. Види і
форми  страхування.  Страхування
професійної  відповідальності
громадян.

VIІІ семестр
Тема  1.  Сутність,  принципи  й
роль соціального страхування
Визначення  та  економічна
сутність соціального страхування.
Суб'єкти  й  об'єкти  соціального
страхування.  Місце  соціального
страхування  в  системі
економічних  категорій.  Функції
соціального  страхування  як
складової  соціальної  політики:
захисна,  компенсаційна,
відтворювальна,  перерозподільна,
стабілізуюча.  Принципи
соціального  страхування:
особистої  відповідальності,
солідарності,  обов'язковості,
організаційного  самоуправління,
державного  регулювання.
Виникнення  та  етапи  розвитку
соціального  страхування.  Види
загальнообов'язкового державного
соціального  страхування  в
залежності  від  страхового
випадку:  пенсійне  страхування;
медичне страхування; страхування
на  випадок  безробіття;
страхування  у  зв'язку  з
тимчасовою  втратою
працездатності;  страхування  від
нещасних випадів на виробництві
та  від  професійного
захворювання;  недержавне
соціальне  страхування.
Взаємозв'язок соціальних послуг і
соціального  страхування.  Роль
соціального  страхування  у
відновленні  й  збереженні
працездатності  робітників  та
гарантуванні  матеріального
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забезпечення  громадян,  які
втратили  працездатність  або  не
мали її. Актуальність соціального
страхування  для  України.
Чинники,  що  обумовлюють
необхідність розвитку соціального
страхування  в  Україні.  Правові
основи  діяльності  з  надання
соціальних послуг.  Закон України
„Основи  законодавства  України
про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" та  Закон
України „Про соціальні послуги".
Тема 2. Іноземний досвід у сфері
соціального страхування
Історія  становлення  і  розвитку
системи соціального страхування.
Становлення  соціального
страхування  у  Німеччині  та
Великобританії.  Модель  Бісмарка
і  план  Беверіджа.  Сутність  та
форми соціального страхування у
розвинутих  країнах  світу.
Типологія  зарубіжних  систем
соціального страхування.
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Тема 3.  Державне регулювання
соціального страхування
Система  соціальних  гарантій
населення: соціальні нормативи та
джерела фінансування соціальних
гарантій.  Мета  й  форми
державного  регулювання
діяльності  в  системі  надання
соціальних  послуг  в  Україні.
Органи, які здійснюють державне
регулювання  у  сфері  соціального
страхування,  відповідно  до  його
видів.  Контроль  за  діяльністю
страхових  фондів.  Управління
загальнообов’язковим  державним
соціальним  страхування.
Формування  та  використання
коштів  Фонду  соціального
страхування  України.  Види
матеріального  забезпечення  та
соціальних  послуг  за
загальнообов’язковим  державним
соціальним страхуванням.
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Тема 4. Страхування тимчасової
втрати працездатності
Поняття  загальнообов'язкового
державного  соціального
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страхування  у  зв'язку  з
тимчасовою  втратою
працездатності та витратами.
Принципи  загальнообов'язкового
державного  соціального
страхування  у  зв'язку  з
тимчасовою  втратою
працездатності.  Види
матеріального  забезпечення  та
соціальних  послуг  у  рамках
даного  виду  страхування  за
рахунок  коштів  Фонду
соціального страхування. Порядок
обчислення  середньої  заробітної
плати  для  розрахунку  виплат  за
соціальним  страхуванням  з  ТВП.
Умови  та  порядок  надання
допомоги  з  тимчасової
непрацездатності.  Умови  та
порядок  надання  допомоги  із
вагітності  та  пологів.  Умови  та
порядок  надання  допомоги  при
народження  дитини.  Умови  та
порядок  надання  допомоги  із
догляду за дитиною до досягнення
нею  трирічного  віку.  Умови  та
порядок  надання  допомоги  на
поховання.

до
практичного
заняття,
пройти
тестування до
попередніх
тем

Тема  5.  Страхування  від
нещасних  випадків  на
виробництві  та  від
професійного захворювання
Економічна  сутність  та  роль
Фонду  соціального  страхування.
Завдання  Фонду.  Принципи
страхування  від  нещасних
випадків.  Суб'єкти  й  об'єкти
страхування  від  нещасних
випадків.  Основні  поняття:
нещасний випадок та професійне
захворювання.  Види  страхування
від  нещасних  випадків.
Добровільне  страхування  від
нещасних  випадків.  Нагляд  у
сфері  страхування  від  нещасних
випадків  на  виробництві  та  від
професійного захворювання.
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Тема 6. Страхування на випадок
безробіття
Поняття  та  принципи
загальнообов'язкового державного
соціального  страхування  на
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випадок  безробіття.  Види
безробіття:  фрикційне,
структурне,  циклічне.  Соціальні
гарантії  як  форма  забезпечення
достатнього  рівня  суспільного
добробуту.  Порядок  надання
матеріальної  допомоги  з
безробіття.  Зайнятість  населення
за  статусами  зайнятості
(працюючі  за  наймом,
роботодавці,  самозайняті,
безкоштовно  працюючі  члени
сім'ї),  формами  власності
(державна,  колективна,  приватна
та  інші),  видами  економічної
діяльності (будівництво, послуги з
ремонту,  готелі  та  ресторани,
торгівля транспортними засобами,
освіта,  охорона  здоров'я,
соціальна  допомога  та  ін.).
Загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування на випадок
безробіття:  необхідність,
економічний  зміст  та  основні
поняття.  Джерела  формування
доходів  ФССВБ.  Матеріальне
забезпечення  та  види  соціальних
послуг за рахунок коштів ФССВБ.
Умови  призначення,  розмір  і
тривалість  виплати  допомоги  з
безробіття застрахованим особам

семінарського
заняття

Тема 7. Пенсійне страхування
Сутність  та  поняття
загальнообов'язкового державного
пенсійного  страхування.
Пенсійний  фонд  України  як
самостійна  фінансова  установа.
Завдання  Пенсійного  фонду.
Джерела  надходження  в
Пенсійний  фонд.
Персоніфікований облік громадян
у  пенсійному  забезпеченні.
Переваги  та  недоліки  системи
пенсійного  забезпечення  в
Україні.  Напрямки  використання
коштів  Пенсійного  фонду.
Поняття  „пенсія".  Види  пенсій:
трудові,  соціальні.  Чинники,  що
обумовлюють  розмір  ресурсів
соціального  страхування,  що
направлені  на  пенсійне
забезпечення:  демографічні,

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[4] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

10
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом



економічні.
Теоретичні  основи
загальнообов'язкового державного
пенсійного  страхування.  Джерела
формування  доходів  бюджету
Пенсійного  фонду.  Видатки
Пенсійного  фонду  та  їх
характеристика.  Порядок
розрахунку розміру пенсії.
Тема  8.  Недержавне  пенсійне
страхування
Недержавне  пенсійне
страхування:  економічна  сутність
та  роль  у  системі  соціального
страхування.  Суб'єкти  та  об'єкти
недержавного  пенсійного
страхування. Недержавні пенсійні
фонди:  відкриті,  корпоративні,
професійні. Послуги недержавних
пенсійних  фондів.  Доходи  та
витрати  недержавних  пенсійних
фондів.  Асоціація  недержавних
пенсійних фондів України: мета та
основні  завдання.  Договір  про
недержавне пенсійне страхування:
особливості  складання  для
фізичних  та  юридичних  осіб.
Іноземний  досвід  недержавного
пенсійного страхування.

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[2,4] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5 балів До
підсумковог
о заняття

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100  бальна  за  семестр  –  як  середньо

арифметичне  100 балів  протягом  семестру  та
100 балів за екзамен

“відмінно” –  студент  демонструє  повні  і
глибокі  знання  навчального  матеріалу,
достовірний рівень  розвитку умінь  та  навичок,
правильне  й  обґрунтоване  формулювання
практичних  висновків,  наводить  повний
обґрунтований  розв’язок  прикладів  та  задач,
аналізує  причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні знання
навчального  матеріалу,  але  допускає  незначні
пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати
його  до  розв’язання  конкретних  прикладів  та
задач,  у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає  окремі
несуттєві помилки та неточності розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє  більшою
частиною  фактичного  матеріалу,  але  викладає
його  не  досить  послідовно  і  логічно,  допускає
істотні  пропуски  у  відповіді,  не  завжди  вміє



правильно  застосувати  набуті  знання  до
розв’язання  конкретних  прикладів  та  задач,
нечітко,  а  інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” –  студент  не  володіє
достатнім  рівнем  необхідних  знань,  умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно  до  навчального  плану,
студент виконує одну контрольну роботу, яка є
допуском до складання іспиту. Головна мета її –
перевірка  самостійної  роботи  студентів  в
процесі навчання, виявлення ступеня засвоєння
ними  теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його  роздумів,
якими формулами він користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою формування  у  студентів
умінь  і  навичок  з  предмету,  вирішення
сформульованих   завдань,  їх  перевірка  та
оцінювання..  За  метою  і  структурою
семінарські,  практичні  заняття  є  ланцюжком,
який пов'язує теоретичне навчання і навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також  передбачає
попередній контроль знань студентів. Оцінка за
семінарське,  практичне  заняття  враховується
при  виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю За VIІ семестр
– оцінка за поточне тестування (5 балів);
– оцінка  за  відповіді  на  всі  основні  та

додаткові запитання під час аудиторних занять
(65 балів);

– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10 балів).
За VIІІ семестр

– оцінка  за  поточне  тестування  (10
балів);

– оцінка  за  відповіді  на  всі  основні  та
додаткові запитання під час аудиторних занять
(60 балів);

– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10 балів).
7. Політика курсу

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 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;

- надання достовірної інформації  про результати власної навчальної  (наукової,  творчої)



діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».
Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання

підсумкового  контролю.  Пропуск  лекції  з  неповажної  причини  відпрацьовується  студентом
(співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені  практичні,  семінарські  та  лабораторні  заняття,  незалежно  від  причини
пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом
під  час  засвоєння  відповідної  теми на  практичному,  семінарському та  лабораторному занятті
перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання  підсумкового  контролю  з
обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп.

8. Рекомендована література
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