
1. Назва модуля: Фінанси страхових організацій
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.08_7
3. Тип модуля: за вибором.
4. Семестр: 7.
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  –  3);

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24).
6. Лектор:  Чвертко  Людмила  Андріївна  –  кандидат  економічних  наук,

доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: економічну природу фінансів страхових організацій та необхідність їх

державного регулювання; специфіку фінансових ресурсів страхової організації, їх
зміст  та  складові;  економічний  зміст  та  класифікацію грошових надходжень  від
операційної,  інвестиційної та фінансової  діяльності;  страховий тариф як ціну за
страхову  послугу  та  його  структуру;  сутність,  значення  та  методи  розрахунку
окремих  видів  технічних  резервів  та  резервів  зі  страхування  життя;  сутність
заробленої  страхової  премії;  механізми  формування  прибутку  від  операційної,
інвестиційної  та  фінансової  діяльності;  особливості  оподаткування  страхових
організацій;  сутність  платоспроможності  страхової  організації,  значення  її
державного регулювання; порядок розрахунку фактичного та нормативного запасів
платоспроможності;

вміти:  аналізувати  структуру  капіталу  страхових  організацій;  аналізувати
величину  та  структуру  страхових  резервів;  розраховувати  розмір  прибутку  від
страхової, інвестиційної та фінансової діяльності; визначати величину податку на
прибуток, який сплачує страховик; аналізувати структуру та напрямки розміщення
коштів  страхових  резервів;  перевіряти  дотримання  страховиком  критеріїв  та
нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені
страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя;   аналізувати
фінансовий стан страховика.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
– пререквізити: страхування.
10. Зміст модуля: 
Організація фінансів страхової компанії. Грошові надходження страховиків.

Страхові  резерви,  їх  склад  та  порядок  формування.  Розміщення  страхових
резервів.  Прибуток  страховика,  його  формування  та  розподіл.  Оподаткування
страховиків. Оцінка фінансового стану страховика.

11. Рекомендована література:
1. Нагайчук Н. Г. Фінанси  страхових  компаній : навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закл. / Н. Г. Нагайчук, О. О. Гончаренко ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи.
- К. : УБС НБУ, 2010. - 527 с.

2. Гаманкова  О.  О.  Фінанси  страхових  організацій  :  навч.  посібник  /
О. О. Гаманкова  ;  Державний  вищий  навч.  заклад  «Київський  національний
економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2007. - 328 c. 

3. Діденко  Ю.  Ю.  Фінанси  страхових  організацій  :  навч.  посіб.  /  Ю.  Ю.
Діденко, Н. О. Бондар ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац.
ін-т». - Харків : ХАІ, 2014. - 135 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%)  –  екзамен  (теоретичні  питання,  тестові
завдання).

14. Мова навчання: українська.


