
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ПП4 
2. Назва: Страховий менеджмент; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (10); 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Білоус Н.М. к.е.н., доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

засвоїти основи управління сутності, ролі і механізму страховою діяльністю та використання 
можливості страхового захисту; вивчення засобів організації та розвитку страхової компанії й 
регулювання страхової діяльності; опанування основних напрямків управління страховою 
діяльністю з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Страхування», «Економіка 

регіону», «Податкова система», «Управління корпоративним капіталом», «Maркетинг», 
«Iнвестування», «Фінансовий менеджмент», «Iнформаційні системи і технології». 

12. Зміст курсу: 1. Сутність і характерні риси страхового менеджменту. 2. Законодавче забезпечення 
страхової діяльності. 3. Організація, планування, контроль страхової діяльності і органи управління 
страховою компанією. 4-5. Планування страхової діяльності. 6-7. Комунікації та інформаційне 
забезпечення страхового менеджменту. 8. Управління страховою компанією. 9. Управління 
персоналом страхової компанії. 10. Управління маркетинговою діяльністю. 11.-12. Управління 
ризиками страхової діяльності. 13. Управління фінансовою надійністю страхової компанії. 14. 
Фінансовий моніторинг у страхових організаціях. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Александрова М.М.  Страхування:  навчально-методичний  посібник  /  М.М.  Александрова, 
О.М. Петрук, К.К. Уллубієва. – Житомир: ЖДТУ. 2014. – 184 с. 
2. Архипов А.П. Финансовый менеджемнт в страховании: учебник – М. : Финансы и статистика; 
ИНФРА-М, 2010.– 320 с. 
3. Білоус Н.М. Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній 
зі страхування життя, НУВГП, Рівне. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/124. 
4. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч.посіб. – К. : КНЕУ, 2007. – 328 с. 
5. Журавлев П.В. Основы страхового менеджмента: Учебное пособие .– М: Экономика. 2007. – 404 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. Методи: 
інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 
рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 
мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий, в кінці 2 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри Л.В. Мельник, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: РР4 
2. Title: Insurance management; 
3. Type: mandatory; 
4. Higher education level: ІІ (master's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 (5); 
6. Semester when the discipline is studied: 2 (10); 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bilous N.M. PhD in 
Economics, docent 
9. Results of studies: after studying the discipline the student should be able to: 

Learn the basics of managing entity, the role and mechanism of insurance activities and the use of 
possibilities of insurance protection; the study of means of organization and development of insurance 
company and regulation of insurance activity; Mastering the basic directions of the management of the 
insurance activities of achievements of domestic and foreign experience. 
10. Forms of organizing classes: educational activities, independent work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Insurance», «Economy of the region», 

«Tax system», «Management of corporate capital», «Marketing», «Investments», «Financial market», 
«Information systems and technologies». 

12. Course contents: 1. The essence and characteristics of insurance management. 2. Legislative support 
of insurance activities. 3. Organization, planning, control of insurance activities and management bodies 
of the insurance company. 4-5. Insurance planning. 6-7. Communications and information support of 
insurance management. 8. Management of an insurance company. 9. Personnel management of the 
insurance company. 10. Management of marketing activities. 11.-12. Insurance risk management. 13. 
Management of financial reliability of the insurance company. 14. Financial monitoring in insurance 
companies. 

13. Recommended educational editions: 

1. Aleksandrovа, M.M. Insurance: educational-methodical manual/M.M. Aleksandrovа, О.M. Petruk, K. K. 
Ullubìêva. – Zhitomir: ŽDTU. 2011 – 184 s. 2. Archipov A.P. Finansoviy menedžemnt in strahovanii: 
Tutorial/ A.P. Archipov. – М. : Finansy and statistics; INFRA-m, 2010. – 320 s. 3. Bilous N. M. Corporate 
business models in strategic management of resistant insurance companies life insurance, NATIONAL 
UNIVERSITY, Rivne. – 2016. [Electronic resource]. – Access mode: http://ep3.nuwm.edu.ua/124. 4. 
Gamankova O.O. Finance insurance organizations: educational guidances. – Кyiv: 2007. – 328 s. 5. 
Žuravlev P.V. Fundamentals of insurance management: Učebnoe book/ P.V. Žuravlev, S.A. Bannikov, V. 
Vladimirov. – M: Sits. 2007- 404 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 h. lectures 26 h. workshops, 98 h. independent work. Together – 150 h. Methods: interactive lecture, 
elements of lectures, individual tasks, role-playing games, and business case methods, individual and group 
research task, use of multimedia. 
15. Forms and assessment criteria: the evaluation is carried out according to the 100-point scale. Final 
control (40 points): testing exam at the end of 2 nd semester. Current control (60 points): testing, surveys, 
performing independent work. 
16. Language of teaching: ukrainian. 

 
 

Head of the department L.V. Melnyk,  рrofessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


