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Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 7 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити 
дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Розуміння особливостей функціонування 
сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 2. Здатність до 
діагностування стану фінансових систем (державних фінансів, у тому числі бюджетної 
та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та системи страхування). 3. Здатність 
застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 
регулювання фінансового ринку. 4. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 5. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
Результати навчання. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем; розуміти принципи, методи та 
інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; володіти методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
Фінанси, гроші та кредит (загальний курс) 

Основні теми дисципліни  

48 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування. Тема 2. 
Класифікація страхування. Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка. Тема 4. Страховий 
ринок та його державне регулювання. Тема 5. Галузі страхування. Особисте страхування. 
Майнове страхування. Страхування відповідальності. Тема 6. Перестрахування та 
співстрахування. Тема 7. Формування прибутку страховика та його фінансова надійність. 
Тема 8. Страхові послуги та особливості їх реалізації. Тема 9. Порядок укладання та 
ведення страхової угоди. Тема 10. Підгалузі особистого страхування. Страхування життя 
та пенсій. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Тема 11. 
Сільськогосподарське страхування. Тема 12. Страхування підприємницьких ризиків. 
Тема 13. Страхування технічних ризиків. Тема 14. Страхування фінансово-кредитних 
ризиків. Тема 15. Транспортне страхування: автомобільне, морське, авіаційне. Тема 16. 
Страхування майна і відповідальності громадян. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Сутність та роль страхування. Функції, принципи та призначення страхування. 
Тема 2. Класифікація страхування. Тема 3. Методика оцінювання страхових ризиків. 
Тема 4. Страховий ринок. Страхові посередники на страховому ринку України. Тема 5. 
Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності в Україні. Тема 6. 
Майнове страхування. Страхування відповідальності. Тема 7. Перестрахування та 
співстрахування. Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика Фінансова надійність 
страхової компанії. Тема 9. Особливості реалізації страхових послуг. Тема 10. Порядок 
укладання договору страхування. Тема 11. Підгалузі особистого страхування. Тема 12. 
Сільськогосподарське страхування. Тема 13. Страхування підприємницьких та технічних 
ризиків. Тема 14. Страхування кредитів і депозитів. Тема 15. Транспортне страхування. 
Тема 16. Страхування майна і відповідальності громадян. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
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