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Мета дисципліни – формування знань з

підготовки та реалізації управлінських рішень, що

забезпечують формування та використання потенціалу

страхових компаній

Завданням навчальної дисципліни є вивчення

сутності та механізму управління страховою

діяльністю; вивчення засобів організації страхової

компанії та регулювання страхової діяльності.

Предмет навчальної дисципліни – є процес

управління формуванням, розподілом та

використанням фондів страхових компаній.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спеціальних  компетентностей: Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  ЗК3. Здатність планувати 
та управляти часом. ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  Здатність 
вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність працювати у команді. Здатність 
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

• Спеціальні компетенції:

• Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури. 

• Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
регулювання та регулювання фінансового ринку. 

• Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

• Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

• Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку.



Програмні результати навчання:

• Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

• Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем. 

• Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури. 

• Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 
систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових 
ринків, банківської системи та страхування. 

• Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 
фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

• Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

• Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

• Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. 



Перелік тем

Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту

Тема 2. Структура та органи управління страховою

організацією

Тема 3. Планування страхової діяльності

Тема 4. Управління маркетинговою діяльністю в

страховому бізнесі.

Тема 5. Управління відбором ризиків на страхування

Тема 6. Урегулювання страхових претензій

Тема 7. Управління фінансовою надійністю страховика

Тема 8. Фінансовий моніторинг у страхових

організаціях
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