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Консультації вівторок, 2 години, 15.00-16.30, ауд.210 

1. Коротка анотація до дисципліни. «Страхове право» покликане формувати глибокі

теоретичні  знання,  навички  аналізу  та  вміння  застосовувати  правові  норми,  що

функціонування страхової системи України.

2.  Мета:  формування  у  студентів  глибоких  теоретичних  знань  та  достатніх

практичних навичок щодо правового механізму функціонування страхового ринку, порядку

здійснення  страхової  діяльності,  правового  становище  учасників  страхових  відносин  в

Україні. 

Завдання:  ознайомити студентів  з  основними положеннями законодавства у сфері

страхування;  сприяти  глибокому  засвоєнню  змісту  правових  актів,  стимулювати  до

самостійної  роботи  з  ними;  ознайомити  із  системою  страхового  права  і  навчити

використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити

застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навички складання

відповідних документів,  які регулюють страхову діяльність; дати чітке уявлення про роль

права  у  створенні  та  споживанні  страхових  послуг,  функціонуванні  страхового  ринку;

проаналізувати  права  та  обов`язки  суб’єктів  страхового  ринку,  розкрити  їх  значення  у

розвитку ринкової економіки. 

3. Формат курсу: очний (offline) 

4. Програмні результати навчання:

Табл.1

Компетентність Ступінь

сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність  розв’язувати  складні

спеціалізовані  задачі  та  практичні

проблеми  у  галузі  професійної

правничої діяльності або у процесі

навчання,  що  передбачає

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Підсумкове (залік в усній 

формі)



застосування  правових  доктрин,

принципів  і  правових  інститутів  і

характеризується комплексністю та

невизначеністю умов.

Здатність  застосовувати  знання  у

практичних ситуаціях.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації)

Знання  та  розуміння  предметної

області  та  розуміння  професійної

діяльності.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (в усній формі)

Здатність  вчитися  і  оволодівати

сучасними знаннями.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність  бути  критичним  і

самокритичним

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність  застосовувати  знання

завдань,  принципів  і  доктрин

національного права, а також змісту

правових інститутів, щонайменше з

таких  галузей  права,  як:

конституційне  право,

адміністративне  право  і

адміністративне  процесуальне

право,  цивільне  і  цивільне

процесуальне право,  кримінальне і

кримінальне процесуальне право.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (у формі усного 

виступу-презентації)

Знання  і  розуміння  особливостей

реалізації  та  застосування  норм

матеріального  і  процесуального

права.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (у формі усного 

виступу-презентації)

Здатність  визначати  належні  та

прийнятні  для юридичного аналізу

факти.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів), підсумкове (у формі 

усного виступу-презентації)

Здатність  аналізувати  правові

проблеми,  формувати  та

обґрунтовувати правові позиції.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів), підсумкове (у формі 

усного виступу-презентації)

Здатність  до  критичного  та

системного аналізу правових явищ і

застосування  набутих  знань  у

професійній діяльності.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів), підсумкове (у формі 



усного виступу-презентації)

Здатність  до  консультування  з

правових  питань,  зокрема,

можливих способів захисту прав та

інтересів  клієнтів,  відповідно  до

вимог  професійної  етики,

належного  дотримання  норм  щодо

нерозголошення  персональних

даних  та  конфіденційної

інформації.

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів), підсумкове (у формі 

усного виступу-презентації)

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 36 годин аудиторної роботи;

84 годин – самостійної роботи, залік – 2 години (проводиться на останньому семінарському

занятті). 

6. Статус дисципліни: вибіркова.

7. Пререквізити:  Курс «Страхове право» безпосередньо пов’язаний з дисциплінами

«Цивільне право», «Цивільний процес».

8. Технічне й програмне забезпечення / обладнання – мультимедійний проектор та

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності. 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у

свою чергу,складається з лекційної та семінарської частин: 

-  Змістовий  модуль  1  «Теоретичні  засади  страхового  права»  (лекційна  тема  1,  2,  3,

семінарські теми 1, 2, 3); 

- Змістовий модуль 2 «Загальна характеристика окремих видів страхування» (лекційна тема

4, 5, 6, 7 семінарські теми 4, 5, 6).

11. Форми і методи навчання. Основними видами навчальних аудиторних занять є

лекції, семінарські заняття, консультації. При викладанні лекційного матеріалу передбачено

поєднання таких форм і методів навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації. Лекція-бесіда

забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути Вашу увагу

до  найбільш  важливих  питань  теми  лекції,  визначити  у  процесі  діалогу  особливості

сприйняття  навчального  матеріалу.  Ви  маєте  можливість  обмірковувати  поставлені

запитання, робити самооцінку рівня своєї  підготовки, навчитися самостійно формулювати

висновки і узагальнення. 

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними

засобами  навчання.  Читання  такої  лекції  зводиться  до  розгорнутого  або  короткого

коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При проведенні  семінарських занять  передбачено поєднання таких форм і методів

навчання  як  робота  у  малих  групах,  рольові  ігри,  дискусія,  публічний  виступ,  групові

проекти та кейс-завдання. 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з



доповідями  і  презентаціями,  підготовленими  як  групою  так  і  індивідуально,  моделюєте

поведінку у конкретних професійних ситуаціях.

Програмою курсу передбачено такі проекти: 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять;

- Підготовка рефератів;

- Підготовка питань для самостійного вивчення та контрольних питань.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 3 3 7 7

Відвідування семінарських 

занять

1 3 3 5 5

Відвідування практичних 

занять

10 - - - -

Робота на семінарському 

занятті

10 3 30 5 50

Робота на практичному занятті 10 - - - -

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист)

10 - - - -

Виконання завдань для 

самостійної роботи

5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 66 - 92

Максимальна кількість балів:                                         158

158:100=1,58. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,58 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, розділ ІV). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі  презентації  за



тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового  модуля.  Під  час

модульного контролю оцінюються такі компоненти:

- Повнота розкриття теми – 10 балів 

- Якість інформації – 10 балів 

- Самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 25 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:

Залік.

Відбувається у формі усного опитування з питань, які надані в переліку питань для

заліку робочої програми.

16. Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(Робоча програма дисципліни, пп. 7.4).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано82-89 В
добре 

75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Нормативні акти:

1.  Конституція  України  від  28.06.1996  р.  (зі  змінами  та  доп.).  URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. (в редакції від 04.10.2001 р.) зі

змін. та доп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр. 

3.  Основи  законодавства  України  про  загальнообов�язкове  державне  соціальне

страхування  від  14.01.1998  р.  №  16/98-ВР.  URL:  http://zakon.rada.gov.ua/  laws/show/16/98-

%D0%B2%D1%80. 

4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон

України від 12.07.2001 р. № 2664-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2664-14. 

5.  Про  формування,  порядок  надходження  і  використання  коштів  Фонду  для

здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та  соціального

захисту  населення:  Закон  України  від  10.02.2000  р.  №  1445-III.  URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-14. 

6. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон

України від 13.12.2001 р. № 2893-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2893-14. 



7. Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю: Затв. Указом

Президента  України  від  12.11.1999  р.  №  1468/99  (втр.чинність).  URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1468/99. 

8.  Положення про навчання,  перепідготовку, підвищення кваліфікації  та складання

екзаменів  особами,  які  провадять  діяльність  на  ринках  фінансових  послуг:  Затв.

розпорядженням  Держфінпослуг  від  25.12.2003  р.  №  183.  URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-04. 
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Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 84 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів

за семестр
158 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Теоретичні засади страхового права Загальна характеристика окремих видів страхування

Лекції Теми: 1 (1 бал) Теми: 2 (1 бал) Теми: 3 (1 бал) Теми: 4-5 (2 бали) Теми: 6-7 (2 бали) Теми: 8-10 (3 бали)

Теми лекцій Поняття 

страхування. 

Історія виникнення 

і розвитку 

страхування

Поняття та 

класифікація 

принципів та 

функцій страхування

Суб’єкти 

страхування

Особисте та 

пенсійне 

страхування

Медичне та 

соціальне 

страхування

Майнове 

страхування та 

страхування 

відповідальності

Семінарські і

практичні заняття

1 (10 балів) 2 (10 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5-6 (20 балів) 7-8 (20 балів)

Теми 

семінарських 

занять
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страхування. 

Історія виникнення 

і розвитку 

страхування
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принципів та 

функцій страхування

Суб’єкти 

страхування

Особисте та 

пенсійне 

страхування

Медичне та 

соціальне 

страхування

Майнове 

страхування та 

страхування 

відповідальності

Самостійна

робота
1 (5 балів) 1 (5 балів)

Поточний

контроль

модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

(25 балів)

Підсумковий

контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,58


