
СТРАХОВИЙ РИНОК 
Мета курсу – надання глибоких знань із питань теорії створення та практичного 

застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів 
юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації 
страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової економіки; формування 
комплексного розуміння системи взаємозв’язків у страховій сфері щодо оцінки явищ та 
процесів, що відбуваються в ній, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними 
характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. 

Дисципліна «Страховий ринок» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Економіка підприємства», 
«Підприємницькі ризики», «Підприємництво і малий бізнес», «Теорія держави і 
права», «Соціально-трудові відносини», вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Підприємницьке право». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і 
розвиток підприємства», «Стратегія підприємства», «Інфраструктура ринку». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосування основних функцій страхової системи та її 
структури, виявлення причинно-наслідкових явищ, що виникають у суспільстві у 
процесі функціонування страхових ринків; здатність управління страховою компанією 
в умовах сучасного страхового ринку.  

Програмні результати навчання: 
знати: категоріальний та понятійний апарат у страховій науці; економічну природу 
страхування, його функції, принципи, місце і роль у сучасних умовах розвитку 
економіки; етапи управління ризиком; сутність ризику та його класифікації; 
особливості розвитку страхування; методологічні аспекти основи оцінки ризику та 
визначення страхової премії; особливості складових страхової премії та структуру 
страхового тарифу; особливості визначення страхової премії у страхуванні життя та 
загальному страхуванні; тарифну політику страховика; організаційну структуру 
страхового ринку та його функції;  особливості діяльності страхових компаній; 
сучасний стан страхового ринку України; структуру та тенденції розвитку 
вітчизняного страхового ринку;  особливості державного регулювання страхової 
діяльності в Україні;  
вміти: орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють страхову 
діяльність; аналізувати сучасний стан страхування в Україні;  обчислювати показник 
ринкової концентрації страхового ринку; визначати тенденції розвитку вітчизняного 
страхового ринку; формувати цілісне бачення організаційної структури страхового 
ринку; визначати бізнес-процеси у страхуванні та характеризувати їх; складати договір 
страхування; аналізувати показники розвитку світового страхового ринку; 
узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та світового 
страхових ринків;  використовувати знання зі страхування для вирішення професійних 
завдань; 
володіти: стійкими знаннями з теорії та практики управління страховою компанією; 
практичними навичками надання страхових послуг, оцінювання ризиків; урегулювання 
страхових претензій. 



Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК. Сутність, принципи 
й роль страхування. Класифікація страхування. Страхові ризики і їх оцінювання. 
Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. 
ВИДИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА. 
Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності. 
Перестрахування і співстрахування. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова 
надійність страхової компанії. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


