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Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Специфічна сфера грошових відносин, що виникають в процесі 

формування, розподілу та використання грошових фондів та доходів 

страхових організацій.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів теоретичних навичок та 

практичних вмінь управління фінансами страхових організацій для 

подальшого використання в процесі безпосередньої роботи в 

страховому бізнесі або здійснення зі страховиками господарських, 

контрольних та інших стосунків, притаманних відповідним 

суб’єктам фінансової системи. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 аналізувати структуру капіталу страхових організацій; визначати 

особливості формування статутного капіталу страхової організації; 

аналізувати величину та структуру страхових резервів;  

 розраховувати розмір прибутку від страхової, інвестиційної та 

фінансової діяльності; 

користуватися фінансовою звітністю,, аналізувати фінансовий стан 

страховика; розраховувати фактичний та нормативний запаси 

платоспроможності 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання й практичні навички щодо особливостей організації фінансів 

страхових організацій дозволяє : 

- розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері страхування;  

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем;  

- організовувати надання послуг на фінансовому ринку, проводити 

аналіз ефективності фінансових послуг, здійснювати контроль за 

додержанням правил надання фінансових послуг; 

- володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем для оцінювання процесів та явищ, що 

відбуваються  на страховому ринку; аналізу фінансового стану та 

платоспроможності компаній; 

володіти організаційними аспектами діяльності страхових 

посередників, в розрізі видів страхових послуг; визначати 

особливості фіскального потенціалу страхових організацій та 

розрахунку податкових зобов’язань страховиків кредитної політики. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність фінансів страховика та особливості їх 

організації. Фінансова діяльність страховика: основи її організації і 

управління. 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. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та 

дослідницької діяльності, метод конкретних ситуацій,  навчальна 

дискусія. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання фінансів страхових організацій  можуть бути використані при 

вивченні дисциплін: «Облік за видами економічної діяльності», 

«Планування і контроль на підприємстві» а також під час написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги: підручник/МОН Украйни. – 

К.: Центр учбової літератури. 2017,  – 376 с. 

2. Пігуль Н.Г., Дейнека О.В., Дехтяр Н.А., Люта О.В. Фінанси 

різних форм бізнесу: навчальний посібник/МОН України. – Суми: 

2017, -  307 с. 

3. Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. 

4. Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-

практичний журнал Міністерства фінансів України. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування  

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ТУРОВА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-

finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/  

Тел.:  

E-mail: Larysa.turova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.108 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник          Турова Л.Л. 
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