
СТРАХОВІ РИЗИКИ І ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Мета курсу – здобути глибокі теоретичні знання з 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. 
 Дисципліна «Страхові ризики і їх оцінювання» 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», 
«Підприємницьке право», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Аналіз 
конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Стратегія підприємства», «Інфраструктура ринку». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового 
страхування та страхування відповідальності, перестрахування з позицій здобутків 
вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні основи страхування; принципи та класифікацію страхування; 
сутність страхових ризиків. 
вміти: розрізняти поняття, які застосовуються у страхуванні, та вірно оперувати 
ними; самостійно проаналізувати страховий ринок; визначити фінансову надійність 
страхової компанії. 
володіти: теоретичними основами дисципліни; особливостями розвитку 
страхування. 
 Зміст навчальної дисципліни:  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ. Сутність, принципи й роль страхування. 
Економічна сутність, необхідність і функції страхування.  Основні терміни та 
поняття страхування. Страховий фонд, способи і форми та історичні етапи розвитку 
форм його організації. Принципи страхування. Поняття класифікації, значення та 
критерії класифікації. Класифікація за формою проведення. Обов’язкове та 
добровільне страхування.  Класифікація за об’єктом страхування і родом небезпеки. 
Галузі страхування. Класифікація за статусом страхувальника, спеціалізацією 
страховика. Класифікація за способом розрахунку страхової виплати. Системи 
страхової відповідальності.  
ВИДИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Страхові ризики і їх оцінювання. Поняття, види, 
характеристика ризиків та їх класифікація. Сутність оцінювання ризиків та зміст 
актуарних розрахунків в страхуванні 3.3. Показники страхової статистики і їх місце 
в оцінці ризиків .Страхові тарифи і страхові премії, їх види та методики розрахунків 
для різних видів страхування. Принципи управління страховими ризиками. Зміст 
ризик-менеджменту у страхуванні. Страхування відповідальності власників 
транспортних засобів. Страхування відповідальності перевізників.  Страхування 
відповідальності роботодавців та товаровиробників. Страхування професійної 
відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


