
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ» 

 
Освітній ступінь «Бакалавр» 

 
Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 7 
 
 

1. Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів знань з 
підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне 
формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію 
фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу 
страхових компаній, посередників та держави.  

2. Завдання: вивчення сутності, ролі і механізму управління страховою 
діяльністю для успішного застосовування в галузі страхування та використання 
можливості страхового захисту в роботі та особистому житті; набуття 
студентами стійких знань з теорії та практики управління страховою 
компанією; надання страхових послуг; оцінювання ризиків; урегулювання 
страхових претензій.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння: 
сутності страхової діяльності, організаційних й законодавчих основ 

страхового підприємництва змісту і структури основних бізнес - процесів 
страхування; 

специфіки страхового маркетингу та оцінки його впливу на 
ефективність страхового бізнесу особливостей управління персоналом в 
страхових організаціях; 

основ бізнес-планування в страховій справі та здатність складати 
графік реалізації бізнес-проекту, проводити розрахунки та надавати 
оцінку основним фінансовим показникам проекту страхової компанії. 

застосування знань і розумінь: 
аналізувати поточні тенденції та кон'юнктуру страхового ринку; 
організувати повсякденний менеджмент в страховій організації, 

контролювати маркетингову діяльність суб'єктів страхового ринку; 
аналізувати та оцінювати показники платоспроможності страховика, 

обсягі страхових резервів і спеціальних фондів страховика; 
оцінювати ефективність інвестиційної діяльності страхової компанії 

на сучасному етапі розвитку економіки; 
оцінювати фінансові ресурси страхової компанії, їх джерел і форм 

руху.  
 
 



4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління ризиком  
Тема 1. Сутність ризику та його економічний зміст 
Тема 2. Класифікація ризиків 
Тема 3. Сутність ризик-менеджменту та його завдання  
Тема 4. Страхування в системі ризик-менеджменту  
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти управління ризиком в 

страхуванні  
Тема 5. Портфель ризиків страховика та методи управління ними 
Тема 6. Ризики у майновому страхування та їх оцінка 
Тема 7. Ризики у страхуванні відповідальності та їх оцінка  
Тема 8. Ризики в особистому страхуванні та їх оцінка 
Тема 9. Ризики інвестиційної діяльності страховика 
Тема 10. Ризики втрати платоспроможності страховика та методи 

управління ними  
5. Викладацький склад: гарант освітньої програми, к.е.н., доцент, 
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