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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ФОД3 «Страхування»
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь бакалавр
Кількість кредитів за ЕСТS 4 (чотири)
1. Мета дисципліни „Страхування” в контексті підготовки фахівців
певної спеціальності є: оволодіння теорією і практикою страхової справи,
набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що дасть
змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у
практичній діяльності; формування в майбутніх фахівців системи знань щодо
виявлення

та

систематизація

підходів

до

класифікації

страхування,

ідентифікації страхових ризиків та їх оцінки; ознайомлення із сутністю
страхового ринку, складом та функціями його суб’єктів; з’ясування порядку
створення та функціонування страхових організацій; особливості державного
регулювання страхової діяльності; ознайомлення із специфікою формування
доходів страхових компаній, складом видатків та особливостями визначення
фінансового результату діяльності страховиків; з’ясування змісту фінансової
надійності страховика та визначення чинників, що її обумовлюють.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування

даної

дисципліни відповідно до

поставленого завдання студент повинен знати: економіко-правові аспекти
діяльності страховиків

України, концептуальні основи

та сутність

функціонування страхових компаній, основні цілі та задачі страхової діяльності
в сучасних умовах; суб’єкт та об’єкти страхових відносин; права та обов’язки
учасників страхових операцій; порядок укладання договорів страхування;

порядок визначення розміру страхових тарифів та факторів, що на них
впливають; методику визначення величини страхової суми та страхової премії,
розміру збитку і страхової виплати; порядок здійснення страхової виплати
(страхового відшкодування) та страхових сум; умови здійснення особистого
страхування, страхування майна, відповідальності, перестрахування з позицій
вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливості організації фінансів
страховика та методи забезпечення його фінансової надійності; вміти:
поєднувати набуті теоретичні знання з практичним

досвідом здійсненням

страхових операцій, використовувати сучасні методи аналізу страхової
діяльності, досліджувати іноземний досвід та можливість впровадження нових
страхових продуктів в практику вітчизняних страховиків,
страхові тарифи;

розраховувати

розраховувати страхові премії за різними видами

страхування; визначати необхідність у перестрахуванні; розраховувати розміри
власного утримання та відповідальності перестраховиків; обчислювати розмір
доходів, видатків, прибутку та податкового зобов’язання страховика; визначати
платоспроможність страховика та його фінансовий стан.
3. Методи контролю:

екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1 (15 балів)

Т1

Т2

Т3

Т4

Змістовий модуль 2 (15 балів)
Т5, Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Підсумкови
й контроль
(екзамен)

Сума

50

100

Модуль
ний
контрол
ь

Т11,
12
20
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3

3
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5. Хто викладає дисципліну ст. викладач Шейко Олена Петрівна

