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Aнотація: 

Мета навчальної дисципліни (інтегральна компетентність) 

«Страхування» – полягає в оволодінні теоретико-методичних та практичних 

навиків у сфері страхових взаємовідносин, вивченні сутності і форм прояву 

ризику, що сприятиме об'єктивній оцінці економічних процесів, розумінню 

суті, місця та значення страхування для успішного управління цими процесами. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– дослідження та опанування предметної області та розуміння професійної 

діяльності: сутність, структура, функції, принципи організації страхування; 

– здатність застосовувати знання законодавства у сфері державного 

регулювання страхування, визначати його позитивні моменти та наслідки; 

– визначення об’єктивної необхідності страхування; 

– окреслення механізму державного регулювання страхування, його 

позитивні аспекти та наслідки; 

– ознайомлення із досвідом держав із розвинутою ринково економікою з 

метою його можливого використання в Україні за умов максимального 

врахування національних особливостей; 

– уміння вирішення практичних завдань та ситуацій щодо розробки напрямів 

удосконалення страхування; 

– формування умінь демонструвати управлінські навички у сфері 

страхування; 

– вивчення методів розрахунку страхових тарифів та платежів; 

– формування умінь використовувати та провадити розрахунки щодо 

управління портфелем страхової компанії. 

Програмні результати навчання:  

– демонструвати знання теоретичних та практичних засад функціонування 

системи страхового захисту;  

– застосовувати знання законодавства та нормативних актів у страхуванні; 

– застосовувати знання в сфері страхового менеджменту для прийняття рішень; 

– демонструвати управлінські навички у сфері страхування;  

– демонструвати знання щодо методів розрахунку страхових тарифів та 

платежів; 

– застосовувати отримані знання й практичні навички для реалізації 

стратегічних і тактичних завдань в галузі страхування; 

– адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 

професійних та наукових задач у сфері страхування; 

– вміти формувати власне бачення проблем та перспектив розвитку сучасної 

системи страхування в світі; 

– демонструвати належний рівень отриманих знань в економічній сфері;  



– розуміти та застосовувати специфічну страхову термінологію у економічній 

сфері; 

– визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами сфери 

економіки. 

Короткий зміст курсу: 

Сутність, принципи і роль страхування. Класифікація страхування. Страховий 

ринок. Страхові ризики та їх оцінка. Державне регулювання страхової 

діяльності. Особисте(особове) страхування та страхування майна. Страхування 

відповідальності. Співстрахування та перестрахування. Доходи, витрати, 

прибуток страховика. Фінансова надійність страхової компанії. 


