
СТРАХУВАННЯ ТА 
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА



Страхування та ризик-менеджмент

• Підготовка 
висококваліфікованих 
та конкурентоздатних 

фахівців в сфері 
страхування  та ризик-

менеджменту

Мета програми

• Програма 
спрямована на 

підготовку фахівців 
нового покоління у 

сфері страхування та 
ризик-менеджменту

Основний 
фокус освітньої 

програми • Інноваційність

• Можливість проходження 
практики в провідних 
страхових компаніях 
України

• Отримання практичного 
досвіду в страхуванні

Особливості 
програми



Унікальна 
програма

• Програма увійшла в
ТОР-50 магістерських
програм світу

Кар'єра

• Можливість отримання
практичного досвіду в
ТОР-страхових
компаніях України

• 100%
працевлаштування
випускників програми

Фахові 
компетенц
ії/знання

• Професійні знання в
сфері страхування
(андеррайтери, актуарії,
врегулювальники )

• Управлінські компетенції
(керівники, фінансові
директори, тощо)

Страхування та ризик-менеджмент



Страхування та ризик-менеджмент

Конкурентний
фахівець

Можливість 
працевлаштуван

ня на 
вітчизняному та 
міжнародному 

ринку праці

Цікавий, 
інноваційний, 

завжди 
затребуваний 

бізнес



Страхування та ризик-менеджмент

вітчизняних 
страхових та 

перестрахових
компаній

філій іноземних 
страховиків, 

перестраховиків та 
перестрахових

брокерів

страхових 
посередників

об’єднань страхових 
організацій

НБУ, Міністерства 
фінансів 

податкових органів, 
органів Пенсійного 

фонду, органів Фонду 
соц. страхування, 

органів Фонду 
зайнятості, НПФ 

аудиторських 
компаній, 

консалтингових фірм 

підрозділах корпорацій 
вітчизняного та 

міжнародного бізнесу, 
що займаються 

управлінням ризиками

окремих 
департаментах 

освітніх та наукових 
установ

Випускники здатні 
виконувати професійну 

роботу в апараті
управління та в різних 

лінійних і функціональних 
підрозділах



Професії в страхуванні

Фахівець з питань 
формування та 

використання коштів 
страхових резервів

Фахівці з продажів
Аварійний комісар –
фахівець, що оцінює 

збитки

Андеррайтер – фахівець, 
що оцінює ризики

Актуарій – фахівець з 
розрахунку страхових 

тарифів

Фахівець з 
перестрахування



Дисципліни ОПП

Ринок фінансових

послуг

Інновації у страхуванні

та ризик-менеджменті

Облік і звітність у 

страхових компаніях

Управління

фінансовими ризиками
Фінансовий менеджмент 

у страховій компанії

Актуарні розрахунки у 

страхуванні

Управління

перестраховувальними

операціями

Аналіз діяльності

страхової компанії

Міжнародний

страховий бізнес

Вартісно-орієнтоване управління

страховою компанією

Маркетинг у 

страхуванні

Тренінг-курс «Управління бізнес-

процесами страхової компанії»



Переваги програми

Викладання дисциплін на 
основі викладацькр-

бізнесового партнерства

Програма охоплює всі
основні бізнес-процеси в 

страхуванні

Набуття унікальних навичок
у фінансово-аналітичній

сфері, оцінці ризиків, 
маркетингу

Високий старт в професії
Програма високо оцінена
роботодавцями на ринку



Набуті компетенції 

Здатність розробляти та реалізовувати стратегію

розвитку страхового бізнесу та політику

корпоративного управління в страховій компанії

Здатність забезпечувати фінансову безпеку

діяльності страхових та інших компаній, 

розробляти антикризові заходи, спрямовані на 

підвищення стабільності, рентабельності та 

ліквідності їхнього бізнесу

Здатність застосовувати методи теорії 

ймовірностей та математичної статистики для 

оцінювання вартості страхових зобов’язань 

сторін страхової угоди, а також для аналізу та 

прогнозування діяльності страхової компанії
Здатність аналізувати ефективність управління

бізнес-процесами, здійснювати вартісно-

орієнтоване управління страховою компанією

Здатність ідентифікувати, оцінювати та хеджувати

фінансові ризики, здійснювати ризик-орієнтоване

управління страховою компанією



Страхування та ризик-менеджмент



Страхування та 

ризик-менеджмент

Ми чекаємо на Вас!

Наші контакти:

3 корпус КНЕУ, 045, 047ауд.


