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освіти 
Освітня 
програма 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Рік навчання, 
семестр 

1  
2 

Кількість 
кредитів 

5 

Лекції: 26 годин 
Практичні 
заняття: 

26 годин 

Самостійна 
робота: 

98 годин 

Курсова робота: Так 
Форма 
навчання 

Денна 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Екзамен 

Мова 
викладання 

Українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Білоус Ніна Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри 
фінансів та економічної безпеки 

 
Вікіситет 
 

HTTPS://CUTT.LY/MJPFE7U 

ORCID  0000-0001-5388-0126 
Як комунікувати N.M.BILOUS@NUWM.EDU.UA 

тел. 097 271-30-44 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 

 

Даний курс орієнтований на опанування студентами 
теоретичних знань з розробки та реалізації 
управлінських рішень, що забезпечують раціональне 
формування й використання потенціалу страхових 

mailto:n.m.bilous@nuwm.edu.ua
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цілі компаній та набувають необхідних фахових 
компетентностей для подальшого використання 
здобутих знань і навичок у практичній діяльності в 
установах страхового сектора.  

Метою вивчення дисципліни є формування у 
студентів знань з підготовки та реалізації 
управлінських рішень, що забезпечують раціональне 
формування й використання потенціалу страхових 
компаній і гармонізацію фінансових інтересів 
споживачів страхових послуг, власників і персоналу 
страхових компаній, посередників та держави. 

Використовуються такі методи викладання та 
технології: лекції-візуалізації, тренінги, обговорення, 
презентації, ситуаційні дослідження, навчальна 
дискусія, та інші. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/COURSE/VIEW.PHP?I

D=3317  

Спеціальні 
компетентності 

СК1. Здійснювати модифікацію та адаптацію 
існуючих наукових підходів і методів до конкретних 
ситуацій професійної діяльності розвитку фінансової 
системи в цілому.  
СК2. Здійснювати управлінські навички та методичні 
інструментарії для розгляду у сфері фінансів та 
страхуванні.  
СК3. Здатність до діагностики стану фінансових 
систем (бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінансові ринки, банківська 
система та страхування).  
СК4. Здатність обґрунтувати вибір варіантів 
управлінських рішень у сфері страхового 
менеджменту та оцінювати їх ефективність з 
урахуванням законодавчих та етичних аспектів.  
СК6. Здатність використовувати належний рівень 
знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку. 
СК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 
необхідних для професійних і наукових завдань в сфері 
фінансів та страхуванні.  
СК8. Здатність досліджувати сучасні технології та 
новітні інструменти розвитку фінансової системи 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3317
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3317
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страхування в цілому. 
СК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
СК10. Здатність до пошуку розробки і використанні 
інноваційних підходів у сфері фінансів та страхуванні. 
СК11. Здатність розробляти та застосовувати 
управлінські навички в сучасних фінансових 
технологіях у сфері страхового менеджменту. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР01. Здатність використовувати термінологію 
страхового менеджменту у поєднанні з 
управлінськими інструментами дослідження як 
перспективу розвитку страхового бізнесу в цілому. 
ПР02. Знати на рівні новітніх технологій основні 
концепції і методології наукового пізнання у сфері 
фінансів та страхуванні.  
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію 
існуючих наукових підходів і методів до конкретних 
ситуацій професійної діяльності страховиків.  
ПР04. Здійснювати, обробляти, відшуковувати та 
аналізувати інформацію необхідну для вирішення 
професійних задач в сфері страхового менеджменту. 
ПР05. Вміти приймати креативні управлінські 
рішення, спрямовані на вирішення складних завдань у 
сфері страхового менеджменту. 
ПР06. Вміти доступно і аргументовано 
представляти результати досліджень усно і 
письмово, брати участь у фахових дискусіях.  
ПР07. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських 
рішень з опорою на норми закону, етичні принципи та 
загальнолюдські цінності. 
ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері 
страхового менеджменту та управляти ними. 
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері 
фінансів та страхуванні. 
ПР10. Оцінювати ступінь складності завдань при 
плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. 
ПР11. Застосовувати сучасні фінансові технології та 
новітні інструменти у сфері страхуванні для 
прийняття управлінських рішень та виявляти 
взаємозв’язок з трудовим потенціалом страхової 
організації та кадровим забезпеченням. 
ПР12. Здатність ідентифікувати проблемні аспекти 
та обґрунтовувати пріоритетні напрями управління 
фінансового стану страховиків. 
ПР13.Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки  
зовнішніх та внутрішніх ризиків, небезпек та 
підвищення стійкості і платоспроможності 
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фінансових систем суб’єктів господарювання. 
 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
формування власної думки, здатність до 
комплексного вирішення конкретної проблеми, 
здатність оцінювати фінансові ризики та приймати 
управлінські рішення та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

      Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно та якісно виконати 
завдання для самостійної роботи, вчасно здати 
модульні контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом практичної перевірки та 
опитування. Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 

- 30 балів курсова робота; 
- 10 балів за теоретичні дослідження; 
- 10 балів за письмове опитування; 
- 10 балів за наукову активність; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2.  
Основною метою для студентів при  виконанні 

курсової роботи є поглиблене вивчення і закріплення 
знань з формування і реалізації управлінських рішень з 
питань організації та управління страховим бізнесом 
в страхових компаніях. Використання тематики 
курсових робіт із дисципліни «Страховий 
менеджмент» дозволить проаналізувати конкретну 
базову страхову компанію,що надасть змогу зібрати 
нормативно-правову та практичну базу щодо 
об’єкта дослідження, систематизувати,та викласти 
опрацьований матеріал, зробити висновки та 
запропонувати конкретні напрями вдосконалення 
щодо обраної страхової компанії.  

Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів можуть 
зараховуватись як підсумковий контроль  

Усього 100 балів. 
Детальний розподіл балів за курсом розміщено у 
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навчальній платформі Moodle за посиланням: 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/MOD/RESOURCE/V

IEW.PHP?ID=40700 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів,есе дослідницького характеру 
за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Крім того, додаткові 
бали можна отримати на основі перезарахування 
результатів неформальної освіти (див. розділ 
«Неформальна та інформальна освіта») 

Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 25 запитань по 0,4 бали (10 балів), рівень 2 
– 5 запитань по 1 балу (5 балів), рівень 3 – 2 завдання 
по 2,5 балів (5 балів). Усього – 20 балів.  
 
    Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
HTTP://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/NAVCH-NAUK-TSENTR-NEZALEZHNOHO-

OTSINIUVANNIA-ZNAN/DOKUMENTI 
Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

 
Вивченню даної дисципліни передують наступні 
дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий 
менеджмент», «Банківський менеджмент»,«Страхування», 
«Цінні папери та біржова діяльність», «Фінансова 
діяльність суб’єктів господарювання».  

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях (HTTP://WIKI.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/).  

Інформаційні 
ресурси 

1. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт: URL: 

HTTP://WWW.RADA.GOV.UA 

2. Ліга страхових організацій України: офіційний веб-

сайт:  URL: 

HTTP://UAINSUR.COM/LIGA/ABOUT/INFO/  

3. Міністерство фінансів України: офіційний веб-сайт: 

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=40700
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=40700
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://www.rada.gov.ua/
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id15727773
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URL: HTTP://WWW.MINFIN.GOV.UA  

4. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

України. офіційний веб-сайт. URL: 

HTTP://WWW.DFP.GOV.UA/  

5. Форіншурер – Інтернет-журнал про страхування: 

офіційний веб-сайт: URL:  

HTTPS://FORINSURER.COM  

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/4273/. Згідно 
цього документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 
курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
HTTP://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/NAVCH-NAUK-TSENTR-NEZALEZHNOHO-
OTSINIUVANNIA-ZNAN/DOKUMENTI. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/AKADEMICHNA-
DOBROCHESNISTJ 

Вимоги до 
відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/COURSE/VIEW.PHP?I
D=341 
   Здобувачі можуть на заняттях використовувати 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
https://forinsurer.com/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
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мобільні телефони та ноутбуки.   
Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/NEFORMALNA-OSVITA. 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn  та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми. 
Відкритий перелік курсів в розрізі дисциплін розміщено 
на сторінці кафедри фінансів та економічної безпеки: 
HTTPS://NUWM.EDU.UA/NNI-EM/KAF-

FEP/NEFORMALNA-OSVITA 

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
HTTP://NUWM.EDU.UA/PORJADOK-OPITUVANNJA 
HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/ANKETUVANNJA 

HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/REZULJTATI-

OPITUVANNJA 
Оновлення  

     За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  
законодавства України у страховій сфері та появи 
сучасних фінансових технологій та новітніх 
інструментів задля використання резервів та пошуку 
можливостей розвитку фінансових систем. 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері страхової діяльності. 
За таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-fep/neformalna-osvita
https://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-fep/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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освітніми потребами. Документи та довідково-
інформаційні матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно 
за посиланням  HTTP://NUWM.EDU.UA/SP/DLJA-

OSIB-Z-INVALIDNISTJU 

       
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

До викладання курсу долучені фінансові консультанти 

інтернет платформа Libertex 

. 
 

Інтернаціоналіза
ція 

Електронні бібліотеки: 
HTTP://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/KORISNI 

POSILANNYA/ELEKTRONNI-BIBLIOTEKI 

Як знайти статтю у Scopus: 
HTTP://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/BIBLIOTEKA/

NOVINI/ITEM/506-V-DOPOMOHU-AVTORAM 

База періодичних видань: 
HTTPS://WWW.SCIMAGOIR.COM/ 

Електронний каталог: 
HTTP://NUWM.EDU.UA/MYSQL/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
HTTP://LIB.NUWM.EDU.UA/INDEX.PHP/BIBLIOTEKA/

NOVINI/ITEM/516-MOZHLYVOSTI-DOSTUPU-DO-
RESURSIV-I-SERVISIV 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 26 год Прак. 26 год Самостійна робота 98 год 

Лекційні та практичні заняття 

Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

ПР01,ПР02. Здатність використовувати термінологію страхового менеджменту у 

поєднанні з управлінськими інструментами дослідження як перспективу розвитку 
страхового бізнесу в цілому та використовувати основні концепції і методології 
наукового пізнання у сфері фінансів та страхуванні. 

Опис теми 

Знати особливості страхового менеджменту в ринковій економіці; порядок 
створення страхових організацій та аналіз діяльності вітчизняного страхового 
ринку в Україні. 

Вміти опрацьовувати та управляти процесами з питань створення страхових 
компаній. 

Література [1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 31, 32, 38] 

Завдання 
для СРС: 

1. Особливості та необхідність страхового менеджменту в Україні. 2. Функції та 
нормативно-правові основи специфіки страхового менеджменту в Україні. 3. 
Механізм створення страхових компаній, зарубіжний досвід. 4. Сутність та 
специфіка страхового менеджменту в Україні та світі. 5. Роль страхового 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni%20posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni%20posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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менеджменту до діяльності іноземних страховиків на вітчизняному ринку. 

Тема 2. Ресурсний потенціал управління страховими організаціями 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

ПР11. Вміти застосовувати сучасні фінансові технології та новітні інструменти у 
сфері страхуванні для прийняття управлінських рішень та виявляти взаємозв’язок 
з трудовим потенціалом страхової організації та кадровим забезпеченням. 

Опис теми 

Знати і розуміти методи та принципи управління страховика та шляхи побудови 
кадрового забезпечення в управлінні страховою компанією. 

Вміти формувати принципи побудови структури управління страховою 
організацією, 

Література [1, 5, 7, 8, 9, 13. 14, 15, 16, 17, 21, 31, 32, 35, 40] 

Завдання 
для СРС: 

1. Характеристика етапів розвитку трудового потенціалу страхової компанії. 2. 
Класифікація страховика за організаційно-правовою формою та підходи до його 
оцінювання. 3.  Роль функціонування структури управління страховою компанією 
та її різновиди. 4. Фінансовий потенціал страхової компанії. 5. Сутність, функції та 
перелік діяльності об’єднань страховиків України. 

Тема 3. Планування у страховій діяльності 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР10.Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 
опрацюванні її результатів. 

Опис теми 

Знати основні етапи у розробленні стратегічного планування діяльності 
страховика.  

Вміти розробляти стратегічні завдання визначати місію  та цілі страховика, 
організовувати процеси планування в страховій компанії.  

Література [1, 5, 7, 8, 9, 13. 14, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 35, 37] 

Завдання 
для СРС: 

1. Основні принципи стратегії розвитку страхової компанії. 2. Фінансовий 
порядок складання і затвердження бізнес - плану страховика. 3. Характеристика 
до основних етапів планування в сучасних підходах діяльності страхової компанії. 
4. Використання та сутність фінансових моделей  у плануванні страховика. 

Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового 
менеджменту 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР04. Здійснювати, обробляти, відшуковувати та аналізувати інформацію необхідну 
для вирішення професійних задач в сфері страхового менеджменту. 

Опис теми 

Знати програмний, комунікаційний комплекс в сьогоденній страховій організації 
та виокремити етапи комунікаційного процесу. 

Вміти формувати, обробляти та аналізувати бази даних страховика, задля 
ефективного управління ними та окреслити шляхи вдосконалення стратегії 
менеджменту інформаційної системи в страхових організаціях. 

Література [11, 5, 7, 8, 9, 13. 14, 15, 16, 17, 20, 26, 29, 32, 37, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Сутність та методи інформації у комунікаційному процесі страховика. 2. Роль 
зовнішніх і внутрішніх комунікацій інформаційного забезпечення страхової компанії.  
3. Головні автоматизовані інформаційні системи у страховому менеджменті. 4. 
Сутність показників оцінювання конкурентного середовища страхової сфери.  5. 
Страховий договір як головний інструмент у реалізації страхових послуг. 

Тема 5. Управління персоналом страхової компанії 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів та страхуванні. 

Опис теми Знати значення персоналу страхової компанії та кадрової  політики страховика. 
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Вміти формувати систему оплати праці в страховій компанії на основі мотивації 
персоналу. 

Література [2, 3, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20,  31, 32, 33, 37, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Поняття та характеристика в організації роботи керівника страхової компанії. 2. 
Вимоги та елементи  практичної роботи з персоналом компанії. 3. Засади побудови 
системи оплати праці працівників страхової компанії. 4. Сутність та методи системи 
фінансового стимулювання працівників компанії. 5. Поняття позитивних і негативних 
наслідків конфліктних ситуацій в страховому менеджменті. 

Тема 6. Управління маркетинговою діяльністю в страховій сфері 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері страхового менеджменту та 
управляти ними. 

Опис теми 

Знати і аналізувати основні завдання в дослідженні маркетингової діяльності в 
страховій сфері. 

Вміти аналізувати стан ринку та проводити маркетингові дослідження в 
страхуванні з метою організовувати ефективну систему їх продажу. 

Література [3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 29, 33, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Характеристика основних завдань страхового маркетингу. 2. Складові 
побудови маркетингової політики в страховій компанії. 3.  Методики розрахунку 
проведення оцінювання на страхові продукти компанії.  4. Основні складові 
страхового договору як основного інструменту реалізації страхової послуги 5. 
Методи проведення комплексного маркетингового дослідження страхової компанії. 

Тема 7. Управління відбором ризиків на страхування 

Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів 
до конкретних ситуацій професійної діяльності страховиків. 

Опис теми 

Знати та використовувати технологію відбору ризиків на страхування,  а також 
управління ними. 

Вміти здійснювати ризик-менеджмент у страховій діяльності з використанням 
різних методів. 

Література [4,  6, 7,  9, 13. 14, 16, 17, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Методи оцінювання та  ідентифікації  ризиків страхової діяльності. 2.. Функції 
спеціаліста до професійної діяльності андеррайтера. 3. Характеристика обов’язків 
андеррайтера і сюрвеєра. 4. Вимоги до  застосування диверсифікації в страховій 
діяльності компанії.  5. Особливості етапів управління ризиками в страхуванні. 

Тема 8. Управління грошовими потоками страховика 

Кількість годин: 
лекції – 4 
прак. - 4 

ПР05,ПР12. Здатність ідентифікувати проблемні аспекти та обґрунтовувати 
пріоритетні напрями управління фінансового стану страховиків та приймати 
креативні управлінські рішення, спрямовані на вирішення складних завдань у сфері 
страхового менеджменту. 

Опис теми 

Знати про особливості управління технічними резервами і резервами зі 
страхування життя в страховому менеджменті. 

Вміти управляти грошовими потоками страховика. 
розрахувати фінансові результати діяльності страхової компанії, складати 

прогнози грошових потоків 
Література [2, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Фактори управління розрахунку показників грошових потоків страховика. 2. 
Чинники поточного планування грошових потоків страхової організації. 3. Сутність 
стратегічного планування грошових потоків страховика. 4. Методи  перестрахування 
в діяльності страхових компаній. 5. Оперативне управління грошовими потоками 

страхової компанії в контекст інвестиційної діяльності страховика.  
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Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика 

Кількість годин: 
лекції – 4 
практ. - 4 

ПР13. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки  зовнішніх та внутрішніх 
загроз, ризиків, небезпек та підвищення стійкості і платоспроможності фінансових 
систем суб’єктів господарювання.   

Опис теми 

Знати основні ознаки фінансової надійності страховика. 
Вміти оцінювати й розраховувати показники платоспроможності, ліквідності й 

фінансової надійності страховика та пропонувати заходи, спрямовані на її 
поліпшення.  

Література [1, 7, 9, 11, 14, 16, 17,  21, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Чинники впливу на рентабельність страхової компанії. 2. Методи обчислення 
тарифів у страхуванні життя. 3. Моделі рейтингового оцінювання діяльності 
страховиків.  4. Методика оцінювання фінансового стану до діяльності страхових 
компаній та вимоги Директив ЄС. 5. Характеристика тарифної політики страхової 
компанії. 

Тема 10. Урегулювання страхових претензій  

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. – 2 

ПР07. Здатність обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень з опорою на 
норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. 

Опис теми 

Знати етапи врегулювання страхових претензій. 

Вміти визначати та оформити позови до осіб, винних у скоєнні страхових 

випадків і складати страхову претензію. 
Література [1, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38] 

Завдання 
для СРС: 

1. Особливості урегулювання страхових договорів з  добровільних та 
обов’язкових видів страхування. 2. Основні завдання аварійного  комісара.  3. 
Розкрийте обов’язки і права  сторін за договорами страхування. 4.  Сутність 
договору про надання страхової послуги, його зміст та реквізити. 5. Діяльність 
державних служб врегулювання претензій захисту майнових прав застрахованих 
осіб. 

Тема 11. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

ПР06. Аргументовано і доступно  представляти результати досліджень письмово і 
усно брати участь у фахових дискусіях.  

Опис теми 

Знати про необхідність фінансового моніторингу страховика і розуміти його 
завдання.  

Вміти здійснювати процедури фінансового моніторингу у страховій організації. 
Література [1, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21,  26, 30, 33, 37, 39] 

Завдання 
для СРС: 

1. Необхідність законодавчого регулювання фінансового моніторингу у страховій 
організації. 2. Характеристика  застосування фінансового моніторингу на 
страховому ринку та в країнах ЄС. 3. Роль інституційного середовище фінансового 
моніторингу в Україні. 4. Сутність нормативного забезпечення фінансового 
моніторингу в страховій компанії. 5. Сумнівні фінансові операції «схемне 
страхування».  
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