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Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет економіки і підприємництва 

Викладач: к.е.н., доцент Власюк С.А. 

 

Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – отримання знань і навичок з 

формування і реалізації управлінських рішень з питань організації і управління 

страховим бізнесом, ефективним використанням наявних ресурсів страхових 

компаній, оптимізації фінансових потоків страховиків і забезпечені на базі цьо-

го поєднання ефективного страхового захисту клієнтів страховиків і зростання 

добробуту власників страхових компаній. 

Програмні компетентності (цілі курсу): 

- здатність до пошуку, аналізу, синтезу інформації, прийняття управлінсь-

ких рішень та креативної професійної діяльності направленої на інноваційний 

розвиток страхового ринку; 

- здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі страху-

вання; 

- здатність аналізувати і систематизувати законодавчі, інструктивні та інші 

нормативні документи в галузі страхування; 

- здатність формувати і аналізувати фінансову, податкову звітність, розро-

бляти і застосовувати нові страхові інструменти; 

- здатність здійснювати пошук резервів для забезпечення фінансової стабі-

льності фінансово-кредитних установ; 

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі управління 

фінансами; 

- володіння сучасними страховими програмними продуктами та основами 

організації і управління страховою діяльністю; 

- здатність аналізувати існуючі і передбачати майбутні фінансові процеси в 

виробничій, банківській чи страховій сфері; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професії: функцій, 

структури, принципів організації фінансів та їх використання в організації 

страхової компанії. 

Програмні результати навчання: 

– демонструвати фундаментальні закономірності розвитку страхування у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності; 

– генерувати основні концепції і методології наукового пізнання у сфері 

страхування шляхом адаптації та модифікації існуючих наукових підходів і ме-

тодів до конкретних ситуацій страхового менеджменту; 

– упорядковувати, оцінювати, систематизувати та аналізувати інформацію, 

щодо фінансової надійності страхових компаній необхідної для вирішення 

професійних та наукових завдань в управлінні страховою діяльністю; 



– компілювати інноваційні підходи, результати досліджень, управлінські 

навички у сфері страхового менеджменту для прийняття рішень; 

– аргументувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері страхування 

та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законо-

давчих та етичних аспектів; 

– демонструвати результати власних досліджень, висувати гіпотези, аргу-

ментувати висновки за результатами досліджень у сфері страхового менеджме-

нту, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. 

Короткий зміст курсу: 

Загальна характеристика страхового менеджменту.  

Організація, планування та контроль страхової діяльності.  

Маркетинг в системі управління страховою діяльністю.  

Врегулювання страхових претензій.  

Управління фінансовими результатами страхових компаній. Управління 

платоспроможністю страхових компаній. Управління фінансовою надійністю 

страхової компанії.  

Антикризове управління в страхових компаніях. 


