
 

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ» 

вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є виникнення страхових ризиків та процеси 

управління ними, які здійснюються з використанням специфічних методів. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ управління 

страховими ризиками, ознайомлення з методами їх оцінки, факторами і показниками, які 

характеризують ризикові види діяльності, оволодіння методологією управління страховими 

ризиками. 

Основні завдання 

Основні завдання: ознайомитися з поняттями, класифікацією ризиків у сучасній 

економіці;розкрити загальні принципи організації ризик-менеджменту; розглянути і 

порівняти загальні методи і показники, що застосовуються для оцінки страхових ризиків; 

розглянути принципи управління страховими ризиками; охарактеризувати методи 

управління страховими ризиками; охарактеризувати особливості управління окремими 

видами страхових ризиків. 

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі підготовки бакалаврів. 

Дисципліна «Управління страховими ризиками» вивчається після вивчення навчальних 

дисциплін «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Страхування». 

Вимоги до знань і умінь 
  а) знати:  суть, визначення і класифікацію страхових ризиків; об'єкти, суб'єкти, ціль і 

завдання управління страховими ризиками; методи і показники оцінки страхових ризиків; 

підходи в управлінні страховими ризиками; принципи організації управління страховими 

ризиками. 

      б) уміти:  визначати страхові ризики; оцінювати рівні страхових ризиків; правильно 

використовувати методи оцінки страхових ризиків; оцінювати наслідки реалізації різних 

страхових ризиків; вибирати оптимальні методи управління страховими ризиками;  

формулювати проблеми управління і мінімізації страхових ризиків.  

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Ризик, його причини та основні характеристики.  

Тема 2 Класифікація ризиків.  

Тема 3 Оцінка ризиків.  

Тема 4 Ризикові обставини і страховий випадок.  

Тема 5 Концепція ризик-менеджменту.  

Тема 6 Сучасний ризик-менеджмент.  

Тема 7  Способи управління страховими ризиками.  

Тема 8 Особливості управління окремими видами страхових ризиків.   

Тема 9 Організація управління страховими ризиками. 

 

Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: ст. викл. Луців Л.М. 
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