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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни – формування вітчизняного страхового ринку потребує
підготовки фахівців із знанням страхової справи. Специфічність
економічних відносин при страхуванні виділяє їх в самостійну сферу
фінансових відносин. Надання знань щодо страхового захисту майнових
інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових
ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.
Задачами дисципліни є: вивчення сутності й ролі страхування, організації
та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової
діяльності, набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг,
оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.
В
Тематика дисципліни
1. Страхування і його місце в управлінні ризиками.
2. Страховий ринок та страхові ризики.
3. Страхові організації та державне регулювання страхової діяльності.
4. Особисте страхування.
5. Майнове страхування.
6. Страхування відповідальності та перестрахування.
7. Фінансова надійність страхової компанії.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні заняття та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, залік
D
Компетентності
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
Загальні
використанням сучасних методів пізнання.
ЗК5. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру, критично оцінювати тримані результати та
обґрунтовувати прийняті рішення на основі аналізу і синтезу, логічних
аргументів, забезпечувати якість виконуваних робіт в мінливих ринкових
умовах.
СК5. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що
Спеціальні
регламентують професійну діяльність. Здатність забезпечувати
(фахові,
дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
предметні)
СК15. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі
для вирішення економічних та управлінських задач; використовувати
аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування
економічних рішень.
Е
Основні результати навчання
РН9. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні,
економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних
процесів.

РН12. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо
на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних
та міжкультурних відмінностей людей, які формують регіональні та
міжнародні студії.
РН19. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних
напрямів розвитку економічної науки. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних
задач.

