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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: оволодіння студентами теоретико - методичними та практичними навичками забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страховому захисті, а також формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків.
2. Заплановані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
сутність страхових послуг, що надаються юридичним особам; методи організації роботи страховика щодо страхового захисту; порядок укладання та ведення страхової угоди; як відбувається страхування життя і пенсій; особливості страхування від нещасних випадків; форми та види медичного страхування; види страхування майна та відповідальності підприємств; стан та порядок проведення сільськогосподарське страхування; порядок проведення страхування технічних ризиків; переваги страхування
фінансово-кредитних ризиків; автотранспортне страхування; морське страхування; авіаційне страхування; страхування майна і відповідальності громадян.
вміти:
використовувати набуті теоретичні знання при страхуванні від різних ризиків, що загрожують підприємству та його працівникам; визначати збиток і страхове відшкодування; вести фінансовогосподарську діяльність страхової організації; проводити оцінку фінансового стану страхової компанії;
організовувати та планувати фінансову стратегію страхової компанії; самостійно виконувати страхування
фізичних та юридичних осіб; розв’язувати страхові задачі та складати договори страхування; приймати
управлінські рішення щодо уникнення ризиків за допомогою укладання відповідних договорів.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни становить 50 балів.
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