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Анотація. Формування страхової свідомості є важливою частиною добре функціонуючого ринку страхо-
вих послуг. Вона дозволяє раціонально використовувати суспільству наявні пропозиції страхових послуг, що 
забезпечують захист від наслідків реалізації несприятливих випадкових подій. Висвітлюється проблемати-
ка формування страхової свідомості в польській та українській системах освіти у вищих навчальних закла-
дах. Репрезентовано програми навчання студентів економічних спеціальностей, окремих університетів.
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Формування страхової свідомості є важли-

вою частиною добре функціонуючого ринку 

страхових послуг. Вона дозволяє раціонально 

використовувати суспільству наявні пропозиції 

страхових послуг, що забезпечують захист від 

наслідків реалізації несприятливих випадкових 

подій. 

Метою статті є спроба виокремити осно-

ви страхової свідомості та значення вивчення 

предметів страхування у вищих навчальних за-

кладах. У детальному аналізі було порівняно 

страхову освіту в Україні і в Польщі. Ми про-

аналізували відповідні напрями на факультеті 

фінансів у Тернопільському національному еко-

номічному університеті та в Інституті фінансів 

економіко-соціологічного факультету Лодзького 

університету в Польщі. 

Методологія. Представлені у статті висновки 

ґрунтуються на опрацюванні відповідної літера-

тури і власних дослідженнях автора. Розроблена 

методика дозволила зібрати та порівняти про-

грами навчання студентів. Було визначено ево-

люцію програм навчання страхових предметів, 

студентів-економістів у Польщі і в Україні. 

У статті висвітлюється проблематика фор-

мування страхової свідомості в польській та 

українській системах освіти у вищих навчаль-

них закладах. Основою формування страхової 

свідомості є вища освіта і досвід використання 

страхування в повсякденному житті та само-

освіта. Активність поведінки споживачів з ви-

користання послуг страхування на фінансовому 

ринку збільшується, та лише в разі позитивного 

досвіду використання продукту страхування. 

Основою страхової освіти є вища освіта, яка 

включає страхові дисципліни і знання, отримані 

в результаті пошуку інформації про страхуван-

ня, участі у відповідних тематичних семінарах, 

курсах страхування тощо. Недоопрацювання 

вищої економічної освіти в галузі страхування 

підвищує попит на професійних та освічених 

страхових посередників.
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