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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Управління страховими ризиками» передбачає набуття теоретичних 

знань щодо природи і видів ризиків та практичних навичок щодо дослідження ступеню 

впливу ризиків на людину, підприємницьку діяльність, навколишнє середовище та 

суспільство, засвоєння алгоритму управління ризиками; визначення потреб суб’єктів 

ринку у розподілі ризиків та можливостей їх задоволення різними страховими продуктами 

і формування та реалізації цінової політики при переданні ризиків. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо-

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

2 семестр 

Тема 1. Сутність 

управління ризиками 

2/2 Розуміти необхідність 

страхового захисту від 

ризикових обставин. Знати 

сутність ризику, призначення 

та критерії класифікації 

ризиків, основні принципи 

управління ризиком, етапи та 

методи управління ризиками. 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації по 

темі. 

 

6 

Тема 2. Особливості 

управління ризиками на 

різних рівнях 

2/2 Знати особливості 

управління ризиком на рівні 

держави, механізми впливу 

держави на управління 

ризиком юридичних і 

фізичних осіб. Знати 

особливості управління 

ризиком на рівні 

підприємства та на рівні 

фізичних осіб. Розуміти 

сутність аутсорсингу 

управління ризиком.  

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації 

6 
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Тема 3. Методи 

вимірювання та 

протидії ризикам 

2/2 Знати сутність та 

особливості використання 

основних методів 

вимірювання ризиків (метод 

аналогій, моделювання та 

методи математичної 

статистики). Розуміти 

особливості визначення 

необхідних методів протидії 

ризикам (заставні операції і 

гарантування, диверсифіка-

ція,страхування, лімітування, 

розподіл ризиків). 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

6 

Тема 4. Страхування як 

метод управління 

ризиком 

2/2 Знати економічну сутність  

страхування, сутність 

страхування як одного з 

найважливіших методів 

управління ризиком, етапи 

прийняття рішення про 

використання страхування. 

Знати обмеження щодо 

використання страхування як 

методу управління ризиком, 

переваги та недоліки 

страхування як методу 

управління ризиком.  

 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

6 

Тема 5. Класифікація 

страхування за видами 

страхової діяльності  

2/2 Знати класифікації за 

видами страхової діяльності, 

ознаки класифікації видів 

страхування. Знати 

класифікації видів 

страхування, що 

застосовуються в 

європейських та ін. країнах 

світу.  

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації 

або реферату. 
 

6 

Тема 6. Управління 

особистими ризиками 

2/4 Знати особливості 

страхування особових ризиків. 

як чинника соціальної 

стабільності суспільства; 

знати критерії класифікації 

продуктів особового 

страхування. Знати 

особливості обов'язкового і 

добровільного особистого 

страхування. Вміти проводити 

андеррайтинг особистого 

страхування, оподаткування 

особистого страхування, вміти  

визначати необхідні методи 

протидії особовим ризикам 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

Вибір 

програм 

особового 

страхування. 

8 



Тема 7. Управління 

майновими ризиками 
 

 

2/4 Знати особливості 

страхування майнових 

ризиків: страхування майна 

юридичних осіб на випадок 

вогню, стихійного лиха та 

крадіжки, особливості 

страхування майна 

сільськогосподарських 

підприємств, страхування 

технічних ризиків, 

страхування транспортних 

засобів та вантажів, 

страхування наземного 

транспорту, страхування 

майна громадян, страхування 

будівель, страхування 

тварин, страхування 

домашнього майна. Вміти 

розраховувати ці види 

тарифів. 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

Розрахунки 

майнових 

ризиків 

 

8 

Тема 8. Управління 

інвестиційними 

ризиками 

2/4 Загальні закономірності 

управління інвестиційними 

проектами. Критерії оцінки 

інвестиційного проекту. 

Методи оцінки 

інвестиційних ризиків.  

Оцінка економічної 

ефективності страхування 

інвестиційних ризиків. 

Практика страхування 

інвестиційних ризиків. 

Страхування від політичних 

ризиків. Страхування 

інвестицій від комерційних і 

фінансових ризиків. 
 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

Розрахунок 

інвестиційних 

ризиків 

проєкту і 

розробка 

методів 

страхування 

8 

Тема 9. Управління 

кредитними ризиками 

банків і аграрного 

сектора 

2/4 Знати сутність 

кредитного ризику, причини 

його виникнення. Розуміти, 

як в банківській політиці 

враховуються кредитні 

ризики. Знати різні методи  

оцінки кредитного ризику 

Вміти обрати систему 

кількісних показників для 

визначення ступеня 

кредитного ризику і  

кількісно оцінити кредитний 

ризик., вміти обрати  методи 

зниження та моделювання 

кредитного ризику. 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації на 

тему 
«Економічна 

сутність 

процесу 

хеджування 

банківських 

ризиків». 

Розрахунок 

можливих 

втрат від 

8 



кредитного 

ризику, 

використання 

банком 

Методики  

зниження 

ризику.  

Тема 10. Страхування 

ризиків 

відповідальності і 

ризику 

неплатоспроможності 

суб’єктів 

2/4 Знати особливості 

страхування ризиків 

відповідальності 

роботодавця і виробника за 

якість продукції; за 

порушення умов договору, 

за екологічне забруднення. 

Вміти обирати способи 

захисту від цього ризику. 

Знати сутність ризику 

неплатоспроможності, 

джерела цього ризику, різні 

методи оцінки суб’єктів 

господарювання (експертні 

оцінки, коефіцієнтний аналіз, 

зарубіжні методики). Вміти 

аналізувати ризик 

неплатоспроможності 

суб’єкта і обирати 

оптимальні способи 

управління ризиком 

неплатоспроможності. 

Виконання 

тестового 

контролю по 

темі. 

Підготовка 

презентації по 

темі. 

Розрахунки 

платоспромо

жності 

суб’єкта .і 

розробка 

пропозицій по 

зниженню 

ризику. 

 

 

 

8 

Всього за семестр 20/30   70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового 

контролю відбувається із дозволу лектора за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, 

презентації та наукові доповіді повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


