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Тип Дисципліна професійної та практичної підготовки за 

вибором студента 

Код  К-47 

Семестр 7 

Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредити / 120 год. 

Форма контролю Екзамен 

Викладач к. е. н., доцент Беспалова А.Г. 

Необхідні обов'язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Політична економія», «Фінанси», «Гроші та 

кредит», «Бухгалтерський облік», «Економіка 

підприємств», «Страхування», «Соціальне 

страхування», «Статистика» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-47 Страхові послуги викладаються на четвертому 

році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Страхова послуги й особливості її реалізації. Порядок укладання та ведення страхової 

угоди.  

Страхування життя та пенсій. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. 

Страхування підприємницьких ризиків. Сільськогосподарське страхування. 

Страхування технічних ризиків. Страхування кредитних та фінансових ризиків. 

Автотранспортне страхування. 

Морське страхування. Авіаційне страхування. 

Страхування майна й відповідальності громадян. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Здатність використовувати професійні знання й практичні навички,  інформаційні 

технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної 

діяльності (ПРН13).  

Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків, 

страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14). 

Здатність проведення страхових операцій, визначення страхової суми з урахуванням 

особливостей конкретного об’єкта, визначення сум страхового відшкодування та страхових 

збитків, страхування майна та відповідальності підприємств, особистого (пенсійне, медичне, 

соціальне) (ПРН17). 

Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, 

фінансової термінології (ПРН19). 

Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

(ПРН28). 

Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування (ПРН30). 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПРН22). 
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Тип Дисципліна професійної та практичної підготовки за 

вибором студента 

Код  К-47 

Семестр 7 

Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредити / 120 год. 

Форма контролю Екзамен 

Викладач к. е. н., доцент Беспалова А.Г. 

Необхідні обов'язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Політична економія», «Фінанси», «Гроші та 

кредит», «Бухгалтерський облік», «Економіка 

підприємств», «Страхування», «Соціальне 

страхування», «Статистика» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-47 Ринок страхових продуктів викладається на 

четвертому році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Страховий продукт: зміст, призначення та порядок розробки й провадження.  

Класифікаційні ознаки видів та продуктів добровільного страхування. 

Ринкові вимоги щодо змісту та призначення страхових продуктів. Стан ринку, 

конкурентна ситуація. 

Сегментація ринку продуктів зі страхування життя та пенсій.  

Порівняльна характеристика продуктів зі страхування від нещасних випадків та 

медичного страхування. 

Страхові продукти для підтримки ризиків виробників: підприємницьких, 

сільськогосподарських та технічних. 

Тестування продуктів з транспортних ризиків: КАСКО (автотранспорт, морські судна, 

авіа) та відповідальність власників транспортних засобів. 

Страхові продукти щодо відповідальності громадян за обов’язковими та добровільними 

видами страхування. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

 

Здатність використовувати професійні знання й практичні навички,  інформаційні 

технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної 

діяльності (ПРН13).  

Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків, 

страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14). 

Здатність проведення страхових операцій, визначення страхової суми з урахуванням 

особливостей конкретного об’єкта, визначення сум страхового відшкодування та страхових 

збитків, страхування майна та відповідальності підприємств, особистого (пенсійне, медичне, 

соціальне) (ПРН17). 

Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, 

фінансової термінології (ПРН19). 



Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

(ПРН28). 

Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування (ПРН30). 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПРН22). 

 


