
СТРАХУВАННЯ 

Навчальна дисципліна 
Страхування є 

основою сукупності 
теоретико-

практичних знань та 
вмінь, що формують 

профіль фахівця у 
сфері страхування 



Метою вивчення 
навчальної 

дисципліни є: 

оволодіння знаннями 
щодо теорії та 

практики 
страхування 

майнових інтересів 
юридичних і 

фізичних осіб, а 
також формування 
у здобувачів вищої 

освіти знань 
стосовно змісту та 
організації роботи 

страховика  



Основні завдання навчальної 
дисципліни: 

з’ясування об’єктивної необхідності, 
сутності та ролі страхування в 

умовах ринкових відносин; 
висвітлення стану та 

особливостей функціонування 
страхового ринку, а також 

державного регулювання страхової 
діяльності; вивчення 

концептуальних аспектів 
особистого страхування, 

майнового страхування та 
страхування відповідальності; 

вивчення особливостей 
перестрахування, співстрахування 
та організації фінансової діяльності 
страховика, ідентифікація шляхів 
підвищення фінансової стійкості, 

платоспроможності та 
ефективності діяльності страхової 

компанії  



Страхування займає центральне місце в системі 

господарювання країн, що базуються на ринкових засадах, 

забезпечуючи з одного боку надійний страховий захист від 

ризиків суб’єктів ринкових відносин, страховому захисті 

майнових інтересів членів суспільства та потреби економіки в 

інвестиційних ресурсах – з іншого боку. Таким чином, 

страхування виступає основою суспільного розвитку, його 

збалансованості та стабільності 

Вивчення навчальної 

дисципліни Страхування 

передбачає оволодіння 

матеріалом в розрізі 

наступних тем: 



 
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Страхування – це вид цивільно-
правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів 
громадян та юридичних осіб 

у разі настання 
несприятливих подій 
(страхових випадків), 
визначених договором 

страхування або чинним 
законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що 
формуються шляхом 

сплати громадянами та 
юридичними особами 
страхових платежів 
(страхових внесків, 

страхових премій) та 
доходів від розміщення цих 

фондів  



Страхування – це парашут, якщо у Вас його немає в 

потрібний момент,  

більше він вам не знадобиться 
                                                          Смільян Морі 

            (майстер мотивації)  



 

Тема 2. Класифікація  страхування 



 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання 



Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як 

страховий поліс під час настання страхової події 

 
                                                          Ілля Ільф та Євген Петров 

            (автори книги дванадцять стільців, золоте теля)  



Тема 4. Страховий ринок 

Страховий ринок – це форма 

організації економічних 

відносин у сфері грошового 

обігу щодо формування та 

використання страхового 

фонду й інших фондів, а 

також ресурсів страховика 

за допомогою купівлі 

продажу страхових 

продуктів 

 



 

Тема 5. Страхова організація 

Страховиками, які мають 
право здійснювати 

страхову діяльність на 
території України, є 
фінансові установи, 

створені у формі 
акціонерних, повних, 

командитних товариств 
або товариств з 

додатковою 
відповідальністю, з 

урахуванням того, що 
учасників кожної з таких 

фінансових установ 
повинно бути не менше 

трьох, а також одержали у 
встановленому порядку 
ліцензію на здійснення 
страхової діяльності 



 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 



 
Тема 7. Фінансові результати діяльності страховиків 



 
Тема 8. Особливості та значення особистого страхування 



Страхування життя – це продукт часу, а значить – культури, яка 

відрізняє цивілізовану людину від дикуна  

 

                                                    М. Твен 

 



 
Тема 9. Особливості та значення ризикових видів 

страхування 



 
Тема 10. Перестрахування і співстрахування 



 

Дякуємо за увагу та чекаємо Вас на вивченні 

дисципліни  


