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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Страхування в туризмі» 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр з туризму» 

Спеціальність 242 Туризм 

галузі знань 24 Сфера обслуговування 

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Страхування 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Крушинська Алла Вікторівна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), старший викладач 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: alla.krushynska@univer.km.ua  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0523-3423 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=y_FUO1UAAAAJ 

Publons: https://publons.com/researcher/3153985 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Страхування в туризмі»: hg27nyl. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Крушинська Алла Вікторівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Страхування в туризмі» спрямована на формування у студентів 

базових знань з теорії страхової справи, засвоєння закономірностей 

функціонування ринку страхових послуг та їх особливостей в туризмі, 

основних завдань страхування туристів, ознайомлення з механізмами та 

інструментарієм прийняття рішень у практиці туристичної  діяльності, 

страхування майна, відповідальності, медичного та особистого страхування 

туристів тощо. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

К01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

К05. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)


 2 

К07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

К20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного 

туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, 

екскурсійного, рекреаційного). К21. Здатність розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту. 

К23.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-

мажорних обставинах. К29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися 

нормами законодавства. 

К30. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб’єктом туристичного бізнесу. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 

ПР06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 

технології обслуговування туристів. 

ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 

ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися. 

ПР09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг 

на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 

ПР10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна). 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 

ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальної дисциплін: ЗПО 10. Безпека в туризмі, ЗПО 11. Правове 

регулювання туристичної діяльності, ЗПВ 1.3. Екологічна свідомість та 

відповідальність туристичного бізнесу, ППВ 2.1. Статистика, ППВ 2.2. 

Економетрія, ППВ 2.3. Статистичне прогнозування та моделювання, ППВ 4.6. 

Розрахунки та платежі в туризмі, ППВ 5.1. Інформаційні технології в туризмі. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: дисципліна завершальна. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС / 120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 84 години, 

лекційних - 18 годин, семінарських - 18 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 

лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних 

ситуацій та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання 

самостійних (в т.ч. індивідуальних), залік. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  



 3 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години 

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема 

Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/9 

Сутність 

страхування, 

класифікація та 

його роль в 

економіці 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

2/2/9 Страховий ринок 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

2/2/9 

Договір 

страхування та 

його основні 

елементи 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

2/2/9 

Особисте 

страхування в 

туризмі 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

2/2/9 

Майнове 

страхування 

туристів 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

2/2/9 

Страхування 

відповідальності 

туристів 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

2/2/9 

Страхування 

туристичних 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,5 

4/4/21 

Страхування в 

рамках 

зовнішньоекономі

чних зв’язків у 

туризмі.   

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 10 

СРС – 2,5 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Страхування в туризмі» (розміщені у Google класі «Страхування 

в туризмі» (код приєднання: hg27nyl та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Страхування в туризмі» (у Google класі «Страхування 

в туризмі» (код приєднання: hg27nyl) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Форма підсумкового контролю – залік. Структура білета: 2 теоретичних 

запитання, 1 задача, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

1. Антонік В. І. Страхування та страхові послуги у господарській 

діяльності: навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / В. І. Антонік, В. 

Д. Кононенко, Є. К. Бабець, О. В. Антонік, Т. В. Квітка. - Кривий Ріг : Р. 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php
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навчальної 

дисципліни  

Козлов, 2015. – с. 711 

2. Базилевич В. Д. Страхування: підручник / В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 

2012. – 1019 с. 

3. Винниченко І. Ризики в туризмі: Навчально-методичний посібник. – 

К.,2014. – 101 с. 

4. Гаталяк О. М., Стецький В. В. Страхування у туризмі: навч. посібн. /О. 

М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c. 

5. Гвозденко А. А. Страхування в туризмі/ А. А. Гвозденко. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 256 с. 

6. Голод А. Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. / 

Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 156 с. 

7. Горбач Л. М. Страхування: навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун.  – К.: 

Кондор, 2011.  – 520с. 

8. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях та відповідях: навч. посібник / 

Н.О. Долгошея. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 318 с. 

9. Машина Н. І. Страхування для туристичних підприємств/ Н. І. Машина. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с. 

10. Михайлова Н.В. Страхування в туристичному бізнесі / Н.В. Михайлова 

Навчально-методичний посібник для студентів за напрямом підготовки 

6.140103 «Туризм», 2013.-154 с.  

11. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 30.04.1996. – № 18. – Ст. 78. 

12. Страхування: Теорія та практика: навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. 

І. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; за заг. ред. проф. Н. М. Внукової. – 

X.: Бурун Книга, 2011. –376 с. 

13. Шматько Л.П. Страхование и риски в туризме : уч. пособие для студ. 

вузов / Л.П.Шматько. – Ростов н/Д: «Март»; Феникс, 2010 . - 208с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Страхування в туризмі» (код приєднання: 

hg27nyl). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за 

участь у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання 

підприємницької діяльності». 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

Затверджено на засіданні кафедри _____________________ 

10 травня 2021 року, протокол № 8. 

Старший викладач кафедри  ______________ Алла Крушинська 

Завідувач кафедри ___________   Віктор СИНЧАК                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,3 ум.др.арк. 
                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 


