
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИНКІВ В  
ЕКОНОМІЧНО-РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ 

 
Мета курсу  полягає в оволодінні теоретико-методичними та практичними 

навиками 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;  в 
оволодінні знаннями щодо організації та регулювання страхового ринку, діяльності 
страхових компаній в умовах глобальної ринкової економіки. 

Дисципліна «Державне регулювання страхових ринків в економічно-
розвинених країнах» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних ОК: «Економічна теорія», «Політична економія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», «Світова економіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», 
«Економіка підприємства», «Підприємницькі ризики», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Підприємницьке право», «Проектний аналіз». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Інноваційне підприємництво», «Аналіз конкурентоспроможності», 
«Інфраструктура ринку».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: визначення особливостей процесу державного регулювання 
страхових ринків в умовах глобального середовища. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні положення теорії і практики страхування фізичних і юридичних осіб; 
об'єктивну необхідність, сутність, роль страхування; організацію, шляхи розвитку 
страхового ринку й державного регулювання страхової діяльності; умови особового 
страхування, страхування майна, страхування відповідальності, перестрахування з 
позиції вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливості і шляхи поліпшення 
фінансової діяльності страховиків. 
вміти:  визначити показники збитковості страхової суми; розробляти розрахунки 
тарифних нетто-ставок і брутто-ставок, показників фінансової стійкості страхових 
компаній; користуватись таблицею знижок з суми страхових платежів при наявності 
франшизму; визначити суму страхових платежів; розрахувати страхове 
відшкодування; складати страховий договір та проводити розрахунки по ньому. 
володіти: теоретико-методичними та практичними навиками розробки та 
здійснення страхових операцій; правовими засадами відповідальності страхового 
бізнесу. 

Зміст навчальної дисципліни:  
СТРАХОВИЙ РИНОК.  Поняття страхового ринку, суб’єкти страхового ринку. 
Страхові послуги як об’єкти взаємовідносин страховиків і страхувальників. Роль 
посередників: страхових агентів і брокерів. Перспективи розвитку страхового ринку 
України. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. План маркетингу. 
Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових послуг. 
Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання. Права й обов’язки сторін. 
Контроль за виконанням договорів. 
СТРАХОВИЙ РИНОК, ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ОСНОВНІ КЛАСИ 
СТРАХУВАННЯ. Страхова організація. Страхова індустрія як частина сфери 
послуг. Її організаційні форми. Порядок створення, функціонування і ліквідації 
страхових компаній. Товариства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. 



Умови залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій. Ресурси 
страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. Структура страхових 
компаній. Центральний офіс. Філіали й представництва. Управління страховою 
компанією. Страхові об’єднання.  Державне регулювання страхової діяльності. 
Необхідність і значення державного регулювання страховою діяльності. Шляхи 
наближення законодавчої і нормативної бази страхування до міжнародних 
стандартів. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Реєстрація і 
ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю страховиків. 
ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ – ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. 
Зміст фінансової надійності страхової компанії. Платоспроможність страховика та 
методи її оцінки. Страхові резерви, їх формування і розміщення. Регулювання 
страхових ринків – зарубіжний досвід. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


