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1. Мета опанування дисципліни: надання студентам глибоких теоретичних 
знань та практичних навичок з питань страхової справи, розуміння фінансово-
економічних аспектів сфери страхування, застосування яких надає можливість 
ефективно використовувати цю сферу фінансових відносин як механізм подолання 
ризиків у практичній діяльності. 

2. Завдання: послідовне формування у студентів основних положень теорії й 
практики страхування фізичних і юридичних осіб в умовах ринкових відносин; 
засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; 
розгляд умов надання страхових послуг у галузі особистого, майнового страхування 
та страхування відповідальності; опанування організаційними засадами фінансової 
діяльності страхових компаній. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  
знання і розуміння: 
розуміти загальноекономічну сутність страхування, економічну природу 

потреби у страховому захисті; 
класифікувати галузі, види та форми страхування, визначити потенціал їх 

адаптаційних можливостей в умовах національної економіки; 
розуміти механізм управління ризиками в системі страхового підприємництва; 
знати і розуміти умови особистого, майнового страхування, страхування 

відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; 
визначити особливості процесу державного регулювання діяльності 

страховиків; 
вивчати особливості й шляхи вдосконалення фінансової діяльності страховиків; 
визначати напрямки антимонопольної політики держави та обґрунтувати умови 

створення конкурентного середовища на страховому ринку України. 
застосування знань і розумінь: 
уміння управляти механізмом управління ризиками в системі страхового 

підприємництва; 
володіння методами розрахунку та аналізу умов особистого, майнового 

страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного 
та зарубіжного досвіду; 

уміння використовувати особливості процесу державного регулювання 
діяльності страховиків; 

уміння визначати шляхи вдосконалення фінансової діяльності страховиків; 
уміння здійснювати пошук шляхів інноваційної діяльності страховиків за умов 
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зростаючої конкуренції на ринку страхових послуг. 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Сутність, значення та роль страхування 
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 
Тема 2. Класифікація страхування 
Тема 3. Страхові ризики і їх оцінка 
Тема 4. Страховий ринок 
Тема 5. Страхова організація 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
Змістовий модуль 2. Основні види добровільного страхування та фінансова 

діяльність страховика 
Тема 7. Особисте страхування 
Тема 8. Страхування майна 
Тема 9. Страхування відповідальності 
Тема 10. Перестрахування і співстрахування 
Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 
Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 
5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Нєізвєстна О.В. 
 


