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Мета:

Вивчення механізму надання страхових послуг суб’єктам

господарювання

та

окремим

громадянам,

що

дозволить

студентам

сформувати рівень знань, щодо професійних підходів до вирішення питань
надання страхової допомоги при настанні подій, які відносяться до страхових
випадків .
Завдання: з’ясування об’єктивної необхідності і сущністі страхових
послуг, які надаються як юридичним, так і фізичним особам; засвоєння
методів і навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових
послуг; розгляд умов надання страхових послуг в галузі особистого та
майнового

страхування,

страхування

відповідальності,

страхування

підприємницьких ризиків.
Предмет: сфера економічних відносин, у процесі яких формуються
попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівліпродажу.
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ПРОГРАМА:
Розділ 1. Правові основи страхових взаємовідносин страховиків і
страхувальників. Особисте страхування.
Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації.
Тема 2. Порядок заключення та ведення договорів страхування.
Тема 3. Страхування життя та пенсій.
Тема 4. Страхування від нещасних випадків.
Тема 5. Медичне страхування.

Розділ

2.

Майнове

страхування,

страхування

відповідальності

і

підприємницьких ризиків.
Тема 6. Страхування майна юридичних осіб на випадок вогню, стихійних
явищ та крадіжки.
Тема 7. Страхування майна сільськогосподарських підприємств.
Тема 8. Страхування майна громадян.
Тема 9. Страхування підприємницьких ризиків.
Тема 10. Автотранспортне та авіаційне страхування.
Тема 11. Страхування відповідальності.
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Форми та методи навчання: лекції, реферати.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:

Показатели.»
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Поточний контроль: усне опитування на лекціях;

письмові контрольні

роботи.
Підсумковий контроль: письмовий залік (8семестр, заочна).
Оцінювання здійснюється за чотирьох бальною шкалою та шкалою ЕСТS.
Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі.
Навчально-методичне

забезпечення:

НМКД

–

програма

навчальної

дисципліни, навчальний посібник, матеріали до самостійної роботи,
комплекти завдань для контрольних робіт, письмового заліку.

