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Тема та стислий зміст
Мета заняття
практичного заняття
Заняття 1. Сутність і форми страхового Визначення ролі страхування
захисту.
в період
переходу до
Сутність, функції та принципи страхування.
ринкової економіки
Класифікація страхування за об’єктами, Вивчення
сукупності
формами
проведення,
суб’єктами, взаємопов’язаних
ланок
організаційними формами, видами ризиків. страхових
відносин,
що
Обов’язкове і добровільне страхування.
перебувають між собою в
ієрархічній послідовності.
Заняття 2. Страхові ризики та їх
оцінювання.
Основні компоненти економічного ризику.
Критерії визначення страхового ризику.
Класифікація ризиків. Аналіз і оцінка
ризиків.
Заняття 3. Страховий ринок України та
напрями його розвитку.
Загальна характеристика становлення і
розвитку страхового ринку України. Види
страхових компаній і порядок їх створення.
Заняття 4. Страхова організація та її
структура.
Ресурси
страхової
компанії,
органи
управління страховою компанією та їх
функції, об’єднання страховиків та їх
функції.
Організаційна структура страхової компанії
Об’єднання страховиків та їх функції. Органи
управління страховою компанією та їх
функції.
Заняття 5. Страхування життя та пенсій
Медичне страхування.
Страхування життя та його основні види.
Змішане страхування життя. Страхування
ренти і пенсій.
Обов’язкове
та
добровільне
медичне
страхування.

Оволодіння знаннями щодо
комплексної діагностики
оцінки страхових ризиків.

Засвоєння теоретичних знань
щодо особливостей
становлення та шляхів
розвитку страхового ринку
України.
Ознайомлення з порядком
створення і особливостями
функціонування страхових
організацій.
Оволодіння знаннями щодо
сутності
діяльності
об’єднань страховиків.

Оволодіння
основними
умовами
проведення
страхування життя, ренти та
пенсій.
Вивчення основних умов та
особливостей
проведення
обов’язкового
та
добровільного
медичного
страхування.
Оволодіння знаннями щодо
Заняття 6. Страхування відповідальності.
Об´єкти
страхування
відповідальності. основних умов і методів
Страхування
цивільної
відповідальності проведення
страхування
власників транспортних засобів. Страхування відповідальності
професійної відповідальності. Страхування
відповідальності
виробника
за
якість
продукції.
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Заняття 7. Державне регулювання
страхової діяльності.
Мета та значення державного регулювання
страхової діяльності.
Державна політика в сфері страхування:
проблеми та напрямки її вдосконалення.
Ліцензування страхової діяльності та контроль
за її проведенням.

Визначення сутності, мети та
значення
державного
регулювання
страхової
діяльності. Ознайомлення з
методами
державного
регулювання
страхової
діяльності.
Розгляд
теоретичних
аспектів
ліцензування
страхової
діяльності та контроль за її
проведенням.

