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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

вибіркова дисципліна

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
5
150
2
15
35
100
1,7
8,3
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у майбутніх фахівців-фінансистів системи базових
знань з теорії та практичних механізмів функціонування страхових організацій
та порядку здійснення операцій зі страхування.
Завдання: - підготувати студентів із теоретичних питань функціонування
страхової галузі (її необхідність, завдання й функції, принципи організації,
основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для
подальшого практичного застосування.
Предмет: економічні відносини, що виникають у процесі формування,
розподілу і перерозподілу грошових коштів страхових компаній.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність фінансів страховика та особливості їх організації.
Тема 2. Грошові надходження страховиків.
Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок формування.
Тема 4. Розміщення страхових резервів.
Тема 5. Прибуток страховика, його формування та розподіл
Тема 6. Оподаткування страховиків
Тема 7. Оцінка фінансового стану страховика

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Сутність і структура фінансів страховика та особливості їх
організації
Тема 1. Сутність фінансів страховика
15
2
5
8
та особливості їх організації
Тема 2. Грошові надходження
15
5
8
2
страховиків
Тема 3. Страхові резерви, їх склад та
20
5
13
2
порядок формування
Тема 4. Розміщення страхових
20
5
2
13
резервів
Разом за змістовим модулем 1
70
8
20
42
Змістовий модуль 2. : Фінансові результати діяльності страховиків та їх оцінка.
Тема 5. Прибуток страховика, його
2
25
5
18
формування та розподіл
5
25
2
18
Тема 6. Оподаткування страховиків
Тема 7. Оцінка фінансового стану
30
3
22
5
страховика
Разом за змістовим модулем 2
80
7
15
58
Усього годин
150
15
35
100

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар запитань і відповідей
Сутність фінансів страховика та особливості їх організації
Семінар з виконанням практичних задач
2
Грошові надходження страховиків
Семінар – дискусія
3
Страхові резерви, їх склад та порядок формування
Семінар запитань і відповідей
4
Розміщення страхових резервів
Семінар з виконанням практичних задач
5
Прибуток страховика, його формування та розподіл
Семінар запитань і відповідей
6
Оподаткування страховиків
Семінар з дискусія
7
Оцінка фінансового стану страховика
Всього
1

Кількість
годин
5
5
5
5
5
5
5
35

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами роботи казначейської
служби та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Засоби
Зміст самостійної роботи
самостійдіагностики
ної роботи
Змістовий модуль 1. Сутність і структура фінансів страховика та особливості їх організації
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар - розгорнута
8
літератури для обговорення питань: Страхова компанія як фронтальне
бесіда Тема 1.
суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова та
Сутність фінансів
установа. Сутність фінансів страхових організацій та індивідуальн
страховика та
необхідність їх державного регулювання. Фінансові е
особливості їх
ресурси страховика. Специфіка формування капіталу опитування,
понятійний
страхової компанії..
організації
Вид та тема
семінарських занять

8
Семінар - розгорнута
бесіда Тема 2.
Грошові надходження
страховиків

13
Семінар запитань і
відповідей Тема 3.
Страхові резерви, їх
склад та порядок
формування

13
Семінар - розгорнута
бесіда Тема 4.
Розміщення
страхових резервів

2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність грошових
надходжень страховиків та їх класифікація. Страхові премії
як головне джерело надходжень страхової організації від
операційної діяльності. Інші надходження страховиків від
операційної діяльності. Грошові надходження страховиків
від інвестиційної та фінансової діяльності; інші доходи.
Джерела [ 1 -4]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття страхових
технічних резервів із загального страхування та їх склад.
Резерви премій та методи їх формування. Резерви збитків та
методи їх формування. Інші види технічних резервів та
методи їх формування. Поняття резервів зі страхування
життя та їх склад. Порядок розрахунку резервів
довгострокових зобов'язань. Резерви належних виплат
страхових сум.
Джерела [1-4, 10]
1. Самотестування.
2. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Необхідність
державного регулювання розміщення коштів страхових
резервів та його зміст. Принципи розміщення коштів
страхових резервів. Нормативи розміщення та інвестування
коштів страхових технічних резервів страховиків, що
здійснюють загальне страхування. Нормативи розміщення
та інвестування коштів страхових технічних резервів
страховиків, що здійснюють страхування життя.
Джерела [1-4, 16, 27]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.

диктант

1. Опрацювання

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Разом змістовий
42
модуль 1
Змістовий модуль 2. Фінансові результати діяльності страховиків та їх оцінка
Семінар - розгорнута
бесіда Тема 5.
Прибуток страховика,
його формування та
розподіл

18

конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність прибутку
страхової організації та його складові. Порядок визначення
прибутку від страхової діяльності. Розподіл прибутку
страховика.
Джерела [1-4, 31]

Семінар запитань і
відповідей Тема 6.
Оподаткування
страховиків

2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань

18

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань Система оподаткування
страхових організацій в Україні. Оподаткування
страховиків податком на прибуток. Декларація з податку на
доходи (прибуток) страховика та її зміст..
Джерела [1-4]
2. Самотестування.

22
Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 7. Оцінка
фінансового стану
страховика
Разом змістовий
модуль 3
Разом

58
100

Підготовка до понятійного диктанту.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття фінансового
стану страховика. Фінансова надійність страховика та
чинники, що її забезпечують. Показники оцінки
фінансового стану страховика
Джерела [1-4, 22]
1. Самотестування.
2. Підготовка до понятійного диктанту.

практичних
завдань
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
Здатність породжувати нові ідеї
(креативність).Здатність генерувати
ідеї, які дозволяють реалізовувати
затребувані
конкурентоспроможні
інноваційні послуги у фінансовокредитній сфері та страхуванні
Здатність застосовувати знання на
практиці.
Здатність
ефективно
використовувати
на
практиці
отриманні знання з дисциплін
загальної та професійної підготовки
Відповідальність,
турбота
про
якість роботи, що виконується.
Здатність
сумлінно
виконувати
професійні обов’язки фінансиста
згідно посадових інструкцій
Професійне володіння комп’ютером
та інформаційними технологіями.
Здатність
використовуватисучасне
прикладне професійне програмне
забезпечення у фінансово-кредитній
та страховій діяльності
Культура усного професійного
мовлення.Здатність
оволодіти
нормами
мовного
етикету
та
правилами мовленнєвої поведінки
співрозмовників під час проведення
телефонної розмови, перемовин,
дискусій, публічних виступів, що
пов’язано з професійною діяльністю
фінансиста
Базові загальні знання. Володіти
базовими загальними знаннями з
фінансів, банківської справи та
страхування,
що
дозволяє
розв’язувати прикладні і наукові
завдання в цій області. Знання базових
підходів,
методологій
інших
дисциплін і здатність застосовувати їх
в контексті фінансово-кредитної та
страхової діяльності
Глибокі знання та розуміння.
Знання сутності і концептуальних
основ розвитку форм грошей, схем та
структури грошових потоків на мікро-

1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

+

+

+

+

+

+

та макрорівнях, структури банківської
системи України та діяльності
небанківських фінансово-кредитних
установ.
Здатність
впевнено
орієнтуватися в теоретичних та
практичних проблемах грошовокредитного характеру, прогнозувати
майбутній
розвиток
грошовокредитних
відносин,
володіти
професійними
знаннями
з
фінансування бізнесу та підходами до
прийняття рішень з фінансування
Навички оцінювання. Здатність
виконувати професійні обов'язки
щодо здійснення оцінки поточної
фінансово-економічної
діяльності
господарюючих суб'єктів, розробляти
і надавати сучасні фінансово-кредитні
та страхові продукти та послуги.
Оцінити
інформаційно-аналітичне
забезпечення розробки стратегічних,
поточних і оперативних прогнозів,
планів, бюджетів; здійснювати їх
моніторинг,
аналізувати
і
контролювати хід їх виконання.
Здатність
оцінювати
ризики,
здійснювати
заходи
щодо
їх
зниження, оцінювати ефективність
використання фінансових ресурсів
для мінімізації фінансових втрат.
Оцінювати потребу в фінансових
ресурсах та їх вартість. Оцінювати
ефективність наявної організаційної
структури
Математичні навички. Здатність
використовувативідповідне
програмне забезпечення, математичні
моделі та методи для проведення
розрахунків
щодо
ефективності
інвестиційної
діяльності,
пріоритетності кредитних вкладень та
вибору
оптимального
методу
визначення
їх
дохідності.
Застосовувати на практиці конкретні
методи, засоби та інструменти
бюджетування основних напрямів
діяльності суб’єктів господарювання
та
фінансово-кредитних
установ.Застосовувати
практичні
методи планування потреби у
власному капіталі та вибирати

+

+

оптимальні
джерела
його
нарощування
Розв’язання проблем. Здатність
швидко та ефективно розв’язувати
широке коло проблеми, які виникають
під
часпрофесійної
діяльності,
шляхом практичного використання
комунікаційних
навичок,
спеціалізованих знань та сучасних
технологій

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку виставлення
заліку.
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Разом змістовий
модуль 1
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Тестові
завдання
2
2
3
3
10
3
3
4

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
5
5
5
5
5
5
10

20

Змістовий модуль 2
3
3
3
3
4
4

10

ПМК

Сума
балів

10

7
7
13
23

10

50

10

9
9
32

Разом змістовий
модуль 2
Разом

10

10

10

10

10

50
100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
(модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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