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Перелік 
компетентностей та 

відповідних результатів 
навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Здатність використовувати 
теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 
діяльності страхової компанії. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері страхування. 
Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем 
у сфері страхування. 
Результати навчання. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і 
методології наукового пізнання у сфері страхування. Відшуковувати, обробляти, 
систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та 
наукових завдань в сфері страхування. Доступно і аргументовано представляти результати 
досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Здійснювати діагностику і 
моделювання фінансової діяльності страхової компанії. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 

необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спецкурс)», 
«Страхування та страхові послуги», «Менеджмент» «Корпоративне та фінансове право» 

Основні теми 
дисципліни 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1. Сутність і характерні риси страхового менеджменту. 2. Планування 
діяльності страховика. 3. Організація страхової діяльності. 4. Управління страховою 
компанією. 5. Управління маркетинговою діяльністю. 6. Управління ризиками страхової 
діяльності. 7. Управління фінансовими результатами страхових компаній. 8. Управління 
фінансовою надійністю страхової компанії 
Основні теми практичних занять: 1. Зміст страхового менеджменту. 2. Складові та завдання 
страхового менеджменту. 3. Методи розробки планів менеджменту страхової діяльності. 
4. Основи бізнес-планування страхової діяльності. 5. Механізм створення страхової компанії.  
6. Реорганізація та ліквідація страховика. 7. Основні типи організаційних структур управління 
страхової компанії та їх складові. 9. Сутність та завдання страхового маркетингу. 10. 
Розроблення та просування страхових послуг. 11. Мета і завдання управління ризиками у 
страховій діяльності. 12. Основні етапи управління ризиками. 13. Управління доходами і 
витратами страховика. 14. Аналіз показників рентабельності страхової компанії. 15. Сутність 
фінансової надійності, стійкості та платоспроможності страхової компанії. 16. Методи 
забезпечення та оцінювання стійкості та платоспроможності страховика. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
виконання контрольної роботи. 
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