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Мета освітньо-професійної програми «Страховий бізнес» полягає у підготовці 

висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами 

та практичними навичками, необхідними для вирішення завдань і проблем у сфері 

страхового бізнесу в умовах невизначеності ринкового середовища. 
 

Особливості освітньо-професійної програми 

Освітньо-професійна програма орієнтується на формування та розвиток 

компетентностей, необхідних для ефективного розвитку страхового бізнесу. Структура 

програми передбачає динамічне, системне та інтерактивне оволодіння сучасними 

методами прийняття управлінських рішень; забезпечення прибутковості, ліквідності й 

фінансової стійкості суб’єктів страхового бізнесу; організації бізнес-процесів страхових 

компаній; аналізу та оцінювання їх діяльності. Програма пропонує комплексний підхід до 

управління страховим бізнесом та реалізує його через теоретичне навчання й практичну 

підготовку. 

Освітньо-професійна програма «Страховий бізнес»: 

 є практично-орієнтованою (із залученням фахівців з авторитетних наукових 

інституцій, провідних вітчизняних та міжнародних страхових бізнес-структур для 

розроблення навчальних планів та проведення занять і тренінгів. Навчальний процес 

базується на використанні кейс-методів, семінарів-дискусій, презентацій-обговорень. 

Ключові дисципліни читаються викладачами, які пройшли стажування в Німеччині, 

Польщі та Словаччині, а також мають досвід роботи у корпоративному секторі); 

 передбачає проходження практики у провідних страхових компаніях України, 

об’єднаннях страхових організацій, філіях іноземних перестраховиків та перестрахових 

брокерів, органах державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

 забезпечує поглиблене вивчення фахової іноземної мови, профільні дисципліни 

програми викладаються за бажанням студента українською або англійською мовами. 
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Конкурентною перевагою освітньо-професійної програми «Страховий бізнес» є її 

міждисциплінарність. Поряд із загальними компетенціями випускники програми 

оволодівають широким спектром знань та умінь у сфері публічних та корпоративних 

фінансів, банківського бізнесу, оціночної та біржової діяльності, блокчейн-технологій. 

В рамках програми студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Експертна оцінка 

майна, Фінансовий ринок, Торгівля цінними паперами), які реалізуються спільно з 

органами виконавчої влади. 

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в 

університетах-партнерах поза межами України. Навчальні програми профільних дисциплін 

адаптовані до стандартів зарубіжних університетів-партнерів. 

Студенти поглиблюють свої професійні компетенції під час проходження практики в 

страхових компаніях, що дозволяє отримувати досвід і конкурентні переваги, сприяє 

майбутньому працевлаштуванню. 
 

Компоненти програми: 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова 10 Екзамен, залік 

ОК 2 Українознавство 5 Залік 

ОК 3 Вища математика 10 Екзамен 

ОК 4 Прикладна інформатика 4 Екзамен 

ОК 5 Економетрика 5 Екзамен 

ОК 6 Психологія 4 Екзамен 

ОК 7 Філософія 4 Екзамен 

ОК 8 Макроекономіка 5 Екзамен 

ОК 9 Мікроекономіка 5 Екзамен 

ОК 10 Право 4 Екзамен 

ОК 11 Вступ до спеціальності 5 Залік 

ОК 12 Фізичне виховання 0 Залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 13. Підприємництво 5 Екзамен 

ОК 14. Менеджмент 5 Екзамен 

ОК 15. Менеджмент персоналу 5 Екзамен 

ОК 16. Статистика 5 Екзамен 

ОК 17. Маркетинг 5 Екзамен 

ОК 18. Інвестування 5 Екзамен 

ОК 19. Гроші та кредит (викл. укр./англ. мовою) 5 Екзамен 

ОК 20. Фінанси (викл. укр./англ. мовою) 5 Екзамен 

ОК 21. Бухгалтерський облік 5 Екзамен 

ОК 22. Соціальне страхування 4 Екзамен, курсова робота 

ОК 23. Міжнародна економіка 5 Екзамен 

ОК 24. Фінансовий ринок 5 Екзамен 

ОК 25. Страхування (викл. укр./англ. мовою) 5 Екзамен, курсова робота 

ОК 26. Корпоративні фінанси 5 Екзамен 



ОК 27. Банківська система 4 Екзамен 

ОК 28. Податкова система (викл. укр./англ. мовою) 5 Екзамен 

ОК 29. Ринок страхових послуг 5 Екзамен, курсова робота 

ОК 30. Медичне та пенсійне страхування 4 Екзамен 

ОК 31. Андерайтинг у страхуванні 4 Екзамен 

ОК 32. Фінанси страхових організацій 4 Екзамен 

ОК 33. Урегулювання страхових претензій 4 Екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 160 

Вибіркові компоненти ОП 

(студент вибирає для вивчення по 3 дисципліни у 3 - 7 семестрах) 

ВБ 1. Іноземна мова з поглибленим вивченням 8 Залік 

ВБ 2. Друга іноземна мова (німецька, французська, 

польська, англійська) 

8 Залік 

ВБ 3. Фахова іноземна мова 20 Залік 

ВБ 4. Основи страхування 4 Залік 

ВБ 5. Фінансова математика 4 Залік 

ВБ 6. Бізнес-інформатика 4 Залік 

ВБ 7. Основи безпеки бізнесу 4 Залік 

ВБ 8. Соціологія 4 Залік 

ВБ 9. Управління ризиками у страховому бізнесі 4 Залік 

ВБ 10. Блокчейн технології у фінансуванні бізнесу 4 Залік 

ВБ 11. Цифрова економіка 4 Залік 

ВБ 12. Бізнес-лінгвістика 4 Залік 

ВБ 13. Тренінг-курс «Страховий безвіз» 4 Залік 

ВБ 14. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 4 Залік 

ВБ 15. Інвестиційний аналіз 4 Залік 

ВБ 16. Фіскальна політика 4 Залік 

ВБ 17. Міжнародне страхування 4 Залік 

ВБ 18. Експертна оцінка майна 4 Залік 

ВБ 19. Страхове посередництво 4 Залік 

ВБ 20. Фінансова діяльність корпорацій 4 Залік 

ВБ 21. Торгівля цінними паперами 4 Залік 

ВБ 22. Автотранспортне страхування 4 Залік 

ВБ 23. Страхування життя 4 Залік 

ВБ 24. Фінансова інфраструктура 4 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60  Залік 

Практична підготовка  Залік 

ПП 1. Практика        10                             Звіт  Залік 

ПП 2. Підготовка та захист кваліфікаційної 

бакалаврської роботи 

       10   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  Залік 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

Програма сфокусована на підготовку фахівців для страхових і перестрахових 

організацій, андерайтерів, актуаріїв, диспашерів, фінансових аналітиків, фінансових 

консультантів, аварійних комісарів, експертів, економістів, брокерів, державних 

службовців профільних установ, науковців, які мають глибоку теоретичну й методичну 

базу у сфері страхового бізнесу, здатні вирішувати нестандартні завдання, приймати 



раціональні управлінські рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно 

мислити та діяти. 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в апараті управління та в різних 

лінійних і функціональних підрозділах вітчизняних страхових та перестрахових компаній; 

філій іноземних страховиків, перестраховиків та перестрахових брокерів; страхових 

посередників; об’єднань страхових організацій; органів державного регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг; Міністерства фінансів; податкових органів; органів Пенсійного 

фонду; органів Фонду соціального страхування; органів Фонду зайнятості; недержавних 

пенсійних фондів; аудиторських компаній; консалтингових фірм, а також у підрозділах 

корпорацій вітчизняного та міжнародного бізнесу, що займаються управлінням ризиками, 

в окремих департаментах освітніх та наукових установ. 

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо 

управління ризиками підприємницької діяльності та страховим бізнесом. 

 

Програмні результати навчання 

Програма спрямована на формування фахівців зі страхового бізнесу з новим 

креативним способом мислення, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих 

методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і 

необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної 

діяльності. 

Після закінчення навчання випускники програми набудуть уміння: 

 застосовувати теоретичні знання та практичні навички для осмислення сутності, 

призначення та особливостей функціонування окремих фінансових посередників; 

 обчислювати страховий стаж, розміри страхових внесків та обсяги матеріального 

забезпечення за окремими видами соціального страхування; 

 критично осмислювати концептуальні основи системи пенсійного та медичного 

страхування та узагальнювати засади й закономірності їх функціонування та розвитку;  

 аналізувати продуктову лінійку страховика для розроблення оптимального 

захисту страхувальників; 

 оцінювати величину страхового ризику та визначати основні фінансові 

параметри договору страхування: розмір страхового тарифу, величину страхової премії та 

обсяг страхової суми за договорами особистого страхування, страхування майна й 

відповідальності; 

 розраховувати фінансові результати від окремих видів діяльності страховика, а 

також оцінювати його платоспроможність за вітчизняними та європейськими вимогами; 

 застосовувати методики та інструменти андерайтингу в особистому страхуванні, 

а також страхуванні майна й відповідальності; 

 визначати причини та обставини настання страхових випадків, а також 

розраховувати величину збитку та розмір страхової виплати за договорами особистого 

страхування, страхування майна та відповідальності. 

Окрім цього, випускники вмітимуть планувати та управляти часом у професійній 

діяльності; проводити дослідження, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел; демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичними і самокритичними; застосовувати 

емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному спілкуванні і 

демонстрації власних результатів тощо. 

 


