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вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

 Предмет навчальної дисципліни 

  Предметом навчальної дисципліни є теоретичні і практичні аспекти застосування 

конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, визначення потреб страхового 

ринку й окремих галузей економічної та соціальної сфер суспільства. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методичними та 

практичними навичками розробки та надання страхових послуг юридичним і фізичним 

особам в умовах ринкових відносин. 

Основні завдання 

Основні завдання: засвоєння теоретичних знань щодо сутності та особливостей 

реалізації страхових послуг; вивчення методики розрахунку страхових тарифів, основних 

умов кожного виду страхування, методики визначення збитку і страхового відшкодування; 

набуття вмінь оцінки найбільш прийнятних варіантів надання страхових послуг, що 

пропонуються страховими компаніями юридичним і фізичним особам в умовах ринкових 

відносин; набуття знань та навичок аналізу ринку страхових послуг. 

 Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів.  
Вивчення навчальної дисципліни «Страхування ІІ» ґрунтується на знанні таких навчальних 

дисциплін як «Менеджмент», «Маркетинг», «Гроші і кредит», «Фінансовий ринок», 

«Економічна безпека», «Фінанси підприємств», «Страхування» і передує таким навчальним 

дисциплінам як «Управління страховими ризиками». 

Вимоги до знань і умінь 

 а) знати: сутність функціонування страхового ринку в Україні як сфери формування 

попиту і пропозиції на страхові послуги; особливості діяльності суб'єктів страхового ринку; 

основні страхові послуги, які пропонують страхові компанії юридичним і фізичним особам в 

умовах ринкових відносин;  основні складові процесу формування і розробки страхової 

послуги як товару; складові процесу і методи реалізації страхових послуг;  способи 

формування попиту на страхову послугу і методи стимулювання її збуту; особливості 

формування тарифної та цінової стратегії страхової компанії. 

 б) уміти: виконувати розрахунки тарифів страхових платежів у майновому, 

особистому страхуванні, страхуванні відповідальності, а також суми страхових 

відшкодувань; укладати договори страхування; обирати способи формування попиту на 

страхову послугу і методи стимулювання її збуту; математично оцінювати необхідність 

перестрахування ризиків; застосовувати елементи зарубіжного досвіду щодо надання 

страхових послуг згідно з чинним законодавством України. 

Зміст дисципліни за темами 
Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування.  

Тема 2 Страховий ринок  

Тема 3 Страхові ризики та їхня оцінка.  

Тема 4 Класифікація страхування, перестрахування і співстрахування.  

Тема 5 Державне регулювання страхової діяльності.  

Тема 6 Порядок укладання страхової угоди.  

Тема 7  Страхування життя і пенсій.  

Тема 8 Страхування від нещасних випадків.  

Тема 9 Медичне страхування.  

Тема 10 Страхування підприємницьких ризиків. 

Тема 11 Сільськогосподарське страхування.  

Тема 12 Страхування фінансово-кредитних ризиків.  

Тема 13 Транспортне страхування.  

Тема 14 Морське страхування.  



Тема 15 Авіаційне страхування.  

Тема 16  Страхування майна і відповідальності громадян.  

 

 Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання 

 Мова викладання: українська  

 Форми організації навчального процесу:  лекції, семінарські та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік  

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Гринчишин Я.М. 
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