
1. Назва модуля: Страхування
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.11_4
3. Тип модуля: обов’язковий.
4. Семестр: 4.
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  120  (кредитів  ЄКТС  –  4);

аудиторні години – 54 (лекцій – 26, практичних занять – 28).
6. Лектор:  Чвертко  Людмила  Андріївна  –  кандидат  економічних  наук,

доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: сутність  страхування,  його  місце  і  роль  у  сучасному  ринковому

середовищі України та інших країн; загальні принципи, функції страхування та його
завдання  у  фінансовій  системі;  фінансово–економічний  механізм  страхової
діяльності та особливості її  державного регулювання;

вміти: організовувати  страхування  та  самостійно  розробляти  економічне
обґрунтування  розвитку  страховика  (страхової  компанії); на  основі  ґрунтовних
теоретичних знань визначати напрями удосконалення страхової діяльності.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
– пререквізити: економікс.
10. Зміст модуля: 
Сутність, принципи й роль страхування. Класифікація страхування. Страхові

ризики і їх оцінка.  Розрахунок страхових тарифів. Страховий ринок України і його
характеристика.  Страхова  організація.  Державне  регулювання  страхової
діяльності.  Об’єкти  та  види  страхування.  Перестрахування  і  співстрахування.
Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страховика. 

11. Рекомендована література:
1.Непочатенко О. О. Страхування: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О.

Непочатенко, В. І. Гайдай, І. В. Хлівна. – Умань, 2011. – 258 с. 
2.Плиса В. Й. Страхування. Навчальний посібник. 2-ге видання / В.Й. Плиса.

– К.: Каравела, 2008. – 392 с.
3.Рябенко Г. М. Страхування : навч. посіб. / Г. М. Рябенко, Н. М. Сіренко, А.

С. Кравченко. - Миколаїв : МНАУ, 2014. - 399 с. 
4.Страхування: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

Внукова Н. М. [та ін.] ; [за заг. ред. Н. М. Внукової]. - 2-ге вид., переробл. та допов. -
Х : Бурун Книга, 2009. - 655 с.

12.  Форми  та  методи  навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна
робота.

13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне

навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий  контроль  (20%)  –  залік  (теоретичні  питання,  тестові

завдання).
14. Мова навчання: українська.


