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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
12
123
1,8
8,2
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль –
надання знань з організації роботи страховиків щодо
забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах
Завдання: - визначення об’єктивної необхідності страхових послуг,
з’ясування раціональної організації роботи страховика по реалізації страхових
послуг; дослідження сутності страхових послуг, що надаються фізичним і
юридичним особам в галузі майнового, особистого страхування та страхування
відповідальності; навчити студентів: методів організації роботи страховика
щодо реалізації страхових послуг; застосування на практиці умов надання
страхових послуг в галузі майнового та особистого страхування, страхування
відповідальності; навиків складання страхових договорів з будь-якого
ліцензованого виду страхування; методів розрахунку страхових тарифів та
платежів.
Предмет: економічні відносини з приводу організації та функціонування
страхового бізнесу.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Страхові послуги і особливості їх
реалізаці
Тема 2. Порядок укладання та ведення
страхової угоди
Тема 3. Організація обліку і калькуляції у банківській справі
Тема 4. Страхування від нещасних випадків
Тема 5. Медичне страхування
Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків
Тема 7. Сільськогосподарське страхування

Тема 8. Страхування технічних ризиків
Тема9. Страхування фінансово-кредитних ризиків
Тема 10. Автотранспортне страхування
Тема 11. Морське страхування
Тема12. Авіаційне і космічне страхування
Тема13. Страхування майна і відповідальності громадян
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. Суть та значення страхових послуг, характеристика
особистих видів страхування
Тема 1. Страхові послуги і
особливості їх
9
1
1
7
реалізації
Тема 2. Порядок укладання та ведення
9
1
1
7
страхової угоди
Тема 3. Страхування життя та пенсій
10
2
1
7
Тема4.Страхування від нещасних
8
2
1
5
випадків
Тема 5. Медичне страхування
6
1
5
Разом за змістовим модулем 1
42
7
4
31
Змістовий модуль 2. : Види страхування майна та відповідальності юридичних та
фізичних осіб.
Тема 6. Страхування
16
1
1
14
підприємницьких ризиків
Тема7.Сільськогосподарське
16
14
1
1
страхування
Тема 8. Страхування технічних
16
14
1
1
ризиків
Тема9.Страхуванняфінансово16
14
1
1
кредитних ризиків
Тема 10. Автотранспортне
16
14
1
1
страхування
Тема 11. Морське страхування
16
14
1
1
Тема12. Авіаційне і космічне
страхування
Тема 13. Страхування майна і
відповідальності громадян
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

6

1

1

4

6

1

1

4

108
150

8
15

8
12

92
123

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1

Вид та тема семінарського заняття

Семінар запитань і відповідей
Страхові послуги і особливості їх реалізації
2
Семінар запитань і відповідей
Порядок укладання та ведення страхової угоди
3
Семінар з виконанням практичних задач
Страхування життя та пенсій
4
Семінар з виконанням практичних задач
Страхування від нещасних випадків
5
Семінар з виконанням практичних задач
Медичне страхування
6
Семінар з виконанням практичних задач
Страхування підприємницьких ризиків
7
Семінар з виконанням практичних задач
Сільськогосподарське страхування
8
Семінар з виконанням практичних задач
Страхування технічних ризиків
9 Семінар з виконанням практичних задач
Страхування фінансово-кредитних ризиків
10 Семінар з виконанням практичних задач
Автотранспортне страхування
11 Семінар з виконанням практичних задач
Морське страхування
12 Семінар з виконанням практичних задач
Авіаційне і космічне страхування
13 Семінар з виконанням практичних задач
Страхування майна і відповідальності громадян
Всього

Кількість
годин
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
12

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами діяльності страхових
компаній 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
Засоби
годин
Зміст самостійної роботи
діагностик
самостійи
ної роботи
Змістовий модуль 1. Теоретичні і організаційні аспекти банківської діяльності

Вид та тема
семінарських занять

Семінар запитань і
відповідей Страхові
послуги і
особливості їх
реалізації

7

Семінар запитань і
відповідей Порядок
укладання та ведення
страхової угоди

7

Семінар з виконанням
практичних задач
Страхування життя та

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Страхова послуга як
специфічний товар. Ознаки, що характеризують страхову
послугу. Служба маркетингу страхової компа- нії та її
функції. Особливості маркетингу в страхуванні та його
завдання. Дослідження попиту на страхові пос- луги
(необхідність, сутність, значення). Канали реаліза- ції
страхових послуг та їх характеристика. Прямий про- даж
страхових послуг: переваги і недоліки. Продаж страхових
послуг через страхових посередників: пере- ваги і
Тестува
недоліки. Права і обов’язки страхових посеред- ників.
ння,
Вимоги законодавства України до страхових пофронта
середників. Страхові агенти та їхні функції. Система гельне та
неральних агентств. Страхові брокери та їхні функції.
індивід
Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страуальне
хової реклами та вимоги до неї. Функції страхової рекопитув
лами. Текстове повідомлення: зміст, вимоги до нього.
ання,
Контроль з боку страхових компаній та держави за напонятій
данням страхових послуг. Асортимент страхових пос- луг,
ний
який пропонується в Україні фізичним і юридич- ним
диктан
особам.
т
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Страхова угода та її
основні етапи. Заява про страхування: форма подання,
зміст, значення. Андеррайтинг: поняття, сутність, роль у
формуванні збалансованого страхового портфеля. Задачі
андеррайтинга. Психологічна і фізична небезпе- ка у
страхуванні. Договір страхування та його зміст,
взаємозв’язок з правилами страхування. Договір страхування і страховий поліс: співвідношення між ними.
Страховий сертифікат. Генеральний поліс. Порядок
укладення договору страхування. Права і обов’язки стоТестува
рін страхової угоди. Страховий поліс як форма догово- ру
ння,
страхування: зміст, зв’язок з правилами страхування.
фронта
Процес врегулювання претензій страхувальників та йо- го
льне та
завдання. Виплата страхового відшкодування. Дії
індивід
страхувальника при настанні страхової події. Дії страуальне
ховика щодо розслідування характеру і розмірів збит- ків.
опитув
Аварійний комісар: поняття, функції. Організація
ання,
діяльності аварійних комісарів в Україні. Страховий акт:
понятій
зміст, порядок складання. Порядок виплати стра- хового
ний
відшкодування (страхових сум). Система стра- хового
диктан
забезпечення та її сутність.
т
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
літератури для обговорення питань: Особисте страху- фронтальне
вання: зміст, значення в забезпеченні страховим та

пенсій

Семінар з виконанням
практичних задач
Страхування від
нещасних випадків

5

5
Семінар з виконанням
практичних задач
Медичне страхування

захис- том громадян. Необхідність і сутність
страхування жит- тя. Види страхування. Таблиця
смертності:призначення,
зміст, порядок складання. Типи страхування життя. Змішане страхування життя: порядок укладення договорів
страхування, обчислення і сплати страхових платежів.
Змішане страхування життя: визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати. Страхування до вступу в
шлюб: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів. Страхування до
вступу в шлюб: визначення страхових і викупних сум,
порядок їх виплати. Страхування життя дітей: порядок
укладення договорів страхування, обчислення і сплати
страхових платежів. Страхування життя дітей: визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати.
Довічне страхування: порядок укладення договорів
страхування, обчислення і сплати страхових платежів.
Довічне страхування: визначення страхових і викупних
сум, порядок їх виплати. Страхування пенсій: необхідність, сутність. Сучасний стан і проблеми страхування
життя в Україні. Страхування пенсій в Україні: сучасний стан, проблеми.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Економічна необхідність і значення страхування громадян від нещасних
випадків. Обов’язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків:
необхідність, види страхування. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність.
Колективне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність. Обов’язкове особисте страхування
громадян від нещасних випадків на транспорті.
Обов’язкове страхування членів екіпажу і авіаційного
персоналу від нещасних випадків. Обов’язкове страхування ризикових професій народного господарства від
нещасних випадків. Колективне страхування громадян за
рахунок коштів підприємств. Страхування дітей від
нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних
випадків. Страхування спортсменів від нещасних випадків.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Медичне страхування: необхідність і сутність. Суб’єкти медичного
страхування та взаємовідносини між ними. Страхова
медична компанія та її місце в системі медичного страхування. Вимоги до лікувально-профілактичних установ, що діють в системі медичного страхування.
Обов’язкова форма медичного страхування та її сутність. Добровільна форма медичного страхування та її
сутність. Програми добровільного медичного страхування. Види послуг добровільного медичного страхування. Універсальні та спеціалізовані поліси медичного

індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуаль
не
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуаль
не

страхування та їх сутність. Медичне страхування громадян, що виїжджають за кордон.
Джерела [1-10]

опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Разом змістовий
31
модуль 1
Змістовий модуль 2. Види страхування майна та відповідальності юридичних та фізичних
осіб

Семінар з виконанням
практичних задач
Страхування
підприємницьких ризиків

14

14

Семінар з виконанням
практичних задач
Сільськогоспо- дарське
страхування

Семінар з виконанням
практичних задач
Страхування технічних

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Роль страхування в
забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.
Зміст поняття „підприємницькі ризики”. Форми і види
страхування. Види полісів страхування майна від вогню
та їх особливості. Страхування майна від вогню та ін- ших
небезпек. Страхування на випадок від перерв у виТестування,
робництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Страхування ризиків впроваджен- ня фронтальне
та
нової техніки і технології. Страхування відповідаль- ності
індивідуаль
товаровиробників за якість продукції, що вироб- ляється.
Страхування відповідальності роботодавця. Страхування
не
опитування,
відповідальності товаровиробників за за- бруднення
навколишнього середовища.
розв’язання
практичних
Джерела [1-10]
завдань
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Розвиток і сучас- ний
стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Організаційні основи
страхування майна сільськогосподарських підприємств.
Страхування урожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень. Визначення вартості урожаю,
обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страховика по визначенню суми збитку і
страхового відшкодування по страхуванню урожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Порядок виплати страхового відшкодування.
Страхування сільськогосподарських тварин. Порядок
укладення договорів страхування сільськогосподарсь- ких
Тестування,
тварин, визначення і сплати страхових платежів.
фронтальне
Організація роботи страховика по визначенню суми
та
збитку і страхового відшкодування по страхуванню
індивідуаль
сільськогосподарських тварин. Порядок виплати стране
хового відшкодування. Страхування будівель та іншого
опитування,
майна сільськогосподарських підприємств. Порядок укрозв’язання
ладення договорів страхування будівель та іншого май- на
практичних
сільськогосподарських підприємств, визначення і сплати
завдань
страхових платежів. Організація роботи стра- ховика по
визначенню суми збитку і страхового від- шкодування по
страхуванню будівель та іншого майна
сільськогосподарських підприємств. Порядок виплати
страхового відшкодування.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
Тестування,
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
фронтальне
літератури для обговорення питань: Необхідність та
та
значення страхування технічних ризиків. Види

ризиків

14
Семінар - розгорнута
бесіда Сучасні
тенденції розвитку
банківської системи
України
14

Семінар з виконанням
практичних задач
Страхування фінансовокредитних ризиків

14

Семінар з виконанням
практичних задач
Автотранспортне
страхування

4

страхування. Страхування будівельного підприємця від всіх
ризиків. Страхування всіх монтажних ризиків. Страхування машин. Страхування електронних пристроїв
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуа- ційних завдань та задач

індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої індивідуальн
літератури для обговорення питань: Глобалізація бан- е
ківського бізнесу. 7.2. Участь банків України у створенні і опитування,
функціонуванні фінансово-промислових груп
заслуховуван
Джерело [1,2-8].
ня
та
2. Самотестування.
обговорюван
3. Підготовка до презентації доповіді.
ня доповідей
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Сутність та економічний зміст страхування фінансово-кредитних ризиків.
Кредитні ризики та їх характеристика. Організаційні
форми страхування кредитів та їх характеристика.
Страхування товарних кредитів. Страхування спожив- чих
кредитів. Страхування заставного майна. Страху- вання
Тестування,
експортних кредитів. Страхування ризику непо- гашення
кредиту. Страхування відповідальності пози- чальника за
фронтальне
та
непогашення кредиту. Страхування бан- ківських
індивідуаль
гарантій. Страхування недоотримання прибут- ку
не
(доходів) та інших фінансових ризиків. Страхування за
опитування,
„Єдиним банківським полісом”. Страхування банків від
комп’ютерного шахрайства.
розв’язання
практичних
Джерела [1-10]
завдань
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття автотранспортного страхування. Види страхування. Розви- ток
системи автотранспортного страхування. Сучасний стан
автотранспортного страхування в Україні. Стра- хування
автотранспортних засобів та основні умови йо- го
проведення. Страхування цивільної відповідальності
власників автотранспортних засобів. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні: організаційні основи. Види
Тестування,
договорів обов’язкового страхування цивільної відфронтальне
повідальності власників автотранспортних засобів в Укта
раїні. Основні умови обов’язкового страхування цивільіндивідуаль
ної відповідальності власників автотранспортних засо- бів
не
в Україні. Міжнародна система „Зелена картка”: виопитування,
никнення та сутність. Моторне (транспортне) страхове
розв’язання
бюро України, його функції. Страхування вантажів, що
практичних
перевозяться автомобільним транспортом.
завдань
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Економічна
необ- хідність і особливості страхування морських

Семінар з виконанням
практичних задач
Морське страхування

4
Разом змістовий
модуль 2
Разом

ризиків. Клуби взаємного страхування та їх роль в
організації страхування морських ризиків.
Страхування морських суден. Обов’язкове
страхування відповідальності морського перевізника
та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням
морського транспорту щодо від- шкодування збитків,
завданих пасажирам, багажу. Страхування
відповідальності власників суден перед третіми
особами за забруднення державних територі- альних
вод. Страхування вантажів, що перевозяться
морським транспортом. Морське страхове бюро
Украї- ни: виникнення, функції. Страхування,
громадян від
випадків на морському транспорті.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу
ситуа- ційних завдань та задач
4.

92
123

Тестування,
фронтальне
та
індивідуаль
не
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
Гнучкість
мислення.Здатність
оперативно реагувати на потреби
ринку фінансових послуг; здатність
змінювати тактику фінансових дій з
урахуванням
ступеню
впливу
очікуваного ризику
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

1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6
+

+

+

+

+

+

+

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- та макрорівнях, структури
банківської системи України та
діяльності небанківських фінансовокредитних
установ.
Здатність
впевнено
орієнтуватися
в
теоретичних
та
практичних
проблемах
грошово-кредитного
характеру, прогнозувати майбутній
розвиток
грошово-кредитних
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 фінансовокредитні та страхові продукти та
послуги. Оцінити інформаційноаналітичне 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
Ерудиція. Здатність ефективно та
доцільно застосувати широке коле
знать з економіки, менеджменту,
гуманітарних дисциплін в контексті
фінансово-кредитної та страхової
діяльності.Ця
здатність
повинна
ґрунтуватися на засвоєнні широкого
кола теорій та тем програмних
областей програми

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним
переліком літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку
проведення екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені
підсумкового контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Разом
змістовий
модуль 1

1
1
1
1
4

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Разом за змістовим
модулем 2

1
1
1
3

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Разом за змістовим
модулем 3

1
1
1
1
1
5

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
1
1
2

1
1
1
1
4

ПМК

Сума
балів

-

4

2
2
3
3
14

2

3

3
3
3
14

2

5

3
3
3
3
3
22

Змістовий модуль 2
1
1
1
3

1
1
1
3

Змістовий модуль 3
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

Разом

50

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.
12. Рекомендована література
Основна
1.
Юнацький М.О. / Страхування: Опорний конспект лекцій.
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2018. - 300 с.
2.
Страхування:
навч. посіб./
Т.А. Говорушко,В.М. Стецюк;
за ред. Т.А. Говорушко. – К.: – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 c.
3.
Говорушко Т.А. Страхові послуги : підручник / Т.А. Говорушко. –
К. : Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.
4.
Кропельницька С.О., Плець І.І. Страхові послуги.: навч. посіб. Івано- Франківськ: ДВНЗ ―Прикарпатський національний ун-т
ім.В.Стефаника, 2013. - 390 с
5.
Вовчак О.Д. Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. – К.:
Знання, 2011. – 391 с.
6.
Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. – К.: Центр учбової
літератури. – 2011. – 240 с.

Допоміжна
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України №
2121 -III від 7 грудня 2000 р. - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
, Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України №
~
679-XIV від 20.05.1999 р. - Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
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