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Анотація 

              Метою навчальної 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.  

          Завдання курсу: формування у студентів розуміння специфіки страхової діяльності та її 

впливу на усі сторони організації страхового бізнесу; отримання студентами необхідних знань 

для прийняття практичних рішень з питань управління фінансами страховиків, оцінки ризиків 

при прийнятті їх на страхування, формування перестрахової політики, врегулювання страхових 

претензій, забезпечення фінансової надійності страховика в усіх аспектах.  

          Міждисциплінарні зв’язки дисципліни. Дисципліна “Страховий менеджмент” належить 

до блоку дисциплін, які вивчають проблеми страхування, є продовженням навчальних курсів 

Фінанси, Фінанси підприємств, Економіка підприємства, Страхування, Менеджмент, Маркетинг. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 Знати: 
-  особливості і перспективи розвитку підприємницької діяльності в страхуванні;  сутність, 

функції та роль страхового менеджменту в ринковій економіці;  
- порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст державного 

нагляду за їх діяльністю;   
- принципи побудови раціональної структури страхової організації та повноваження органів її 

управління;  



- принципи управління страховою компанією;  значення і методи розроблення стратегічного 

плану діяльності страховика; 
-  сутність і способи активізації маркетингової діяльності в страхових організаціях;  методи 

вивчення попиту на страхові послуги;   
- технологію відбору ризиків на страхування і врегулювання страхових претензій;  особливості 

управління грошовими потоками в страхуванні;  
- умови і способи підвищення фінансової надійності страхової організації;   
- процедури здійснення фінансового моніторингу операцій страховика. 
 Уміти:  
- розробляти місію, цілі та стратегічні завдання страховика;   
- формувати раціональну структуру управління страховою організацією;  
- організовувати процес бюджетування в страховій організації;   
- досліджувати стан ринку страхових послуг;   
- досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему їх продажу;  
- оформляти договори страхування і контролювати їх виконання;  
- оформляти документально страхові випадки та розраховувати розмір належних страхових 

виплат потерпілим;  
- аналізувати діяльність страховика і пропонувати заходи, спрямовані на її поліпшення;  
визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання зобов’язань перед 

страхувальниками;  визначати напрями ефективного розміщення страхових резервів та тимчасово 

вільних власних коштів страховика; 
- забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії;  
- здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових операцій; 
-  проводити фінансовий моніторинг у страховій організації. 

Інтегральна компетентність 

Здатність досліджувати тенденції розвитку страхування за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища.  
Програмні компетентності: 

загальні компетентності (Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних систем страхування та їх структури.) 

 спеціальні компетентності (Здатність застосовувати економіко-
математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач управління страховими 

ризиками.). 

Програмні результати навчання: 

Формувати у майбутніх фахівців необхідного рівня  вивчення дисципліни «Страховий 

менеджмент» студенти повинні розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях страхування ; 
теоретичні основи та принципи, особливості функціонування ринку страхових послуг; 
застосовувати відповідні економікоматематичні методи та моделі для вирішення фінансових 

задач; використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності, зокрема 

користувачів страхових послуг. 
2. Опис навчальної дисципліни 



 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна  заочна 

Кількість кредитів - 5 

07 Управління і адміні-

стрування Спеціальність 
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 2 Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 

1-й 

Семестр 

1 

Лекції 

40 год. 6 год. 

Практичні 

Загальна кількість 
годин - 150 

 

Рівень вищої освіти: 
перший 

Освітній ступінь: 
магістр 

20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми навчання 
– 4 

 

 

90 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю 

екзамен  

 
  



 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи страхового менеджменту 
 
Тема 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 Необхідність страхового захисту. Загальна характеристика страхового ринку. Сутність 

страхового менеджменту. Етапи прийняття рішень у страховому менеджменті. Аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовища страхової організації. 
Тема 2. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
Загальна характеристика ресурсного потенціалу страхової організації. Структура, формування та 

шляхи оптимізації ресурсного потенціалу страхової організації. Види страхових компаній і 

порядок їх створення. Організаційна структура страхової компанії. Органи управління страховою 

компанією та їхні функції. Об’єднання страховиків та їхні функції. 
Тема 3. ПЛАНУВАННЯ У СТРАХОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 Сутність планування та особливості його здійснення в страхових організаціях. Планувальна 

функція як реагування на динамічні зміни зовнішнього середовища функціонування страхової 

організації. Зміст планування у процесуальному аспекті. Формування системи планування в 

страхових організаціях. Організація розроблення планів в страхових організаціях. Економічне 

обґрунтування запланованої діяльності страховика. 
Тема 4. КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 Сутність комунікацій і їх роль у системі страхового менеджменту. Комунікаційний процес, його 

елементи та етапи. Способи комунікацій. Комунікаційні канали і сфери їх використання у 

страхуванні. Механізм інформування та концептуальна модель системи інформаційного 

забезпечення страхового менеджменту. Методи і технологія інформаційного забезпечення 

страхового менеджменту. 
 

Змістовий модуль 2.  Практика страхового менеджменту. 
 

Тема 5. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СТРАХОВІЙ СПРАВІ  
Сутність та основні категорії страхового маркетингу. Необхідність та методика проведення 

маркетингових досліджень у страхуванні. STP-маркетинг.Фактори та критерії сегментації 

страхового ринку. Маркетингові стратегії охоплення страхового ринку. Зміст, процедура та 

стратегії позиціювання страхової послуги на ринку. Реклама як ефективний інструмент 

страхового маркетингу. Канали реалізації страхових послу 
Тема 6. УПРАВЛІННЯ ВІДБОРОМ РИЗИКІВ НА СТРАХУВАННЯ  
Поняття ризику. Класифікація ризиків. Ризик-менеджмент. Методи оцінки ризику.  
Тема 7. УРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ  
Сутність та механізм урегулювання страхових претензій. Процес урегулювання збитків. Інститут 

аварійного комісара в системі експертних оцінок причин і наслідків страхових подій. 

Урегулювання збитків в особовому страхуванні. Урегулювання збитків в майновому страхуванні. 

Урегулювання збитків в страхуванні відповідальності. 
 Тема 8. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВИКА  
Види грошових потоків страховика. Доходи та витрати страхових організацій. Принципи 



управління грошовими потоками страхової компанії. Завдання та моделі управління грошовими 

потоками страхової організації.  
Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВИКА 
Порядок визначення рівня фінансової надійності страховиків. Умови забезпечення 

платоспроможності страховиків. Страхові резерви: види, порядок формування і використання. 

Механізм формування резервів зі страхування життя. Розміщення страхових резервів зі 

страхування життя. Механізм формування, облік та напрямки розміщення страхових резервів за 

видами страхування, іншими, ніж страхування життя. Організація антикризового управління 

фінансовою стійкістю страховика.  
Тема 10. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ  
Сутність, рівні та суб’єкти системи фінансового моніторингу. Повноваження суб'єктів 

державного фінансового моніторингу у сфері страхування (перестрахування). Фінансові операції 

страхової організації, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. 

Правила та програми внутрішнього фінансового моніторингу страхової компанії. Управління 

ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму та порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу 

у страхуванні (перестрахуванні). 
 

 
 

Структура навчальної дисципліни 
 

  
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

разом лк. пз. с/і разом лк. пз. с/і 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкового менеджменту 

1  ТЕМА1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ 

СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
15 2  6 15 

2 

 8 

2 Тема 2. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, 

СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
. 

15 2 2 6 15  10 

3 Тема 3. ПЛАНУВАННЯ У СТРАХОВІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

15 2 2 6 15  8 

 Тема 4. КОМУНІКАЦІЇ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

15 2 2 6 15 2  10 

Змістовний модуль № 2. Практика страхового менеджменту. 
 

5 Тема 5. УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

СТРАХОВІЙ СПРАВІ  
 

15 2 2 6 15 

2 

 10 

 Тема 6. УПРАВЛІННЯ ВІДБОРОМ 

РИЗИКІВ НА СТРАХУВАННЯ  
 

15 2 2 6 15  10 

6 Тема 7. УРЕГУЛЮВАННЯ 

СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ  
 

15 2 2 6 15  8 



7 Тема 8. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 

ПОТОКАМИ СТРАХОВИКА  
 

15 4 1 6 15 2 - 9 

8 Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВИКА 
 

15 2 1 4 15   10 

 Тема 10. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ 

У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ  
 

15 2 1 4 15   10 

 Разом 150 20 12 58 90 6  84 
 

 

 
Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 

ТЕМА Сутність і роль страхового менеджменту. 

Ресурснийпотенціал, структура й органи управління 

страховою 

організацією 

 

1 

2 

Тема. Планування у страховій організації. 

Комунікації та інформаційне забезпечення 

страхового менеджменту 

1 

3 Тема. Управління маркетинговою діяльністю в 

страховій справі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 Тема  Управління відбором ризиків на страхування 
 
 
 
 

1 

5 Тема Врегулювання страхових претензій 
 
 

2 

6 Тема  Управління грошовими потоками страховика 
 
 

2 

7 Тема Управління фінансовою надійністю страховика 
 
 

2 

8 Тема Фінансовий моніторинг у страхових 

організаціях 
 
 

1 

 Разом 12 

 

 
8. Самостійна робота 



 

Методи контролю 

Система навчання у вищій школі - багатогранний процес, який складається з цілого 

ряду взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідає контроль знань, 

тобто організація зворотного зв'язку як засобу управління навчально-виховним 

процесом. При вивченні дисципліни використовуємо такі види контролю: поточний, 

рубіжний (сместровий) підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, та семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначена кафедрою фінансів, грошового обігу і кредиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  
Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену (6-й семестр) 

в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. Семестровий 

екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 

практичного матеріалу з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» за семестр, що 

проводиться як контрольний захід. Студент вважається допущеним до семестрового 

контролю з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» (семестрового екзамену), 

якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї 

навчальної дисципліни. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційної сесії, 

передбаченої навчальним планом. Екзамен проводяться згідно з розкладом, який 

доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 
Тема 1. Сутність і роль страхового менеджменту 
 6 

2 
Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління 

страховою організацією 

6 

3 
Тема 3. Планування у страховій організації 
 5 

4 Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення 

страхового менеджменту 
 
 
 
 

4 

5 
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховій 

справі 
6 

6 
Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування 
 6 

7 
Тема 7. Врегулювання страхових претензій 6 

8 
Тема 8. Управління грошовими потоками страховика 
 8 

9  Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика 5 

10 Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях 6 
 Разом 58 



Порядок і методика проведення екзамену визначаються вищим навчальним закладом. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків – за 

двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в екзаменаційну 

відомість, залікову книжку. 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання студента з дисципліни 

“Страховий менеджмент” доводиться до відома студента викладачем на лекційних та 

практичних заняттях (теми індивідуальних навчально-дослідних завдань викладач 

визначає кожному студентові індивідуально).  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 

“Страховий менеджмент”: підручники, навчальні та методичні посібники, підготовані 

викладачем, практикум тощо.  

Методичні матеріали для виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання студента передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента. 

Для самостійного виконання індивідуального навчально-дослідного завдання 

студентові також рекомендується відповідна наукова й фахова монографічна та 

періодична література. Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни 

“Страховий менеджмент” може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, 

навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

 

 

 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

залік Сума 

Змістовий модуль 1  

(15 %) 

Змістовий модуль 2 

(50 %) 

Змістовий 

модуль 3 (15 %) 

20 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2 2 
5 5 21 21 

14 5 5 

Т1, Т2 ... - теми змістових модулів. 



 

Рекомендована  література 

Основна 

1 Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН 

України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-
4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378 с.  
2. Плиса В.Й. Страхування : підручник. Друге видання, виправлене й доповнене. 

[Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.] / 

В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512 с.  
3. Плиса В.Й. Страхування : підручник [Затверджено МОН України як підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-2926 від 30.12. 2008 року] / В.Й. 

Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472 с.  
4. Плиса В.Й. Основи страхування : навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 144 с.  
5. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ 

імені Івана Франка, 1999. – 64 с. 
 6. Плиса В.Й. Страхування : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2001. – 197 с.  
7. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/8.2-1604 від 

08.07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

БСТ8 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 Б 
задовільно 

60-65 Е 

35-59 БХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 Б 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



 8. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Друге видання]. [Рекомендовано 

МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. 

Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с.  
9. Плиса В.Й. Страхування: Основи страхування: Текст лекцій: Частина 1. – Львів: ЛДУ, 

1997. – 40 с.  
Додаткова  
9. Конституція України. – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/.  
10. Кримінільний кодекс України. – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/.  
11. Закон України „Про страхування”. – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – 
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Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/ 
2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk  
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – 
Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA  
4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/  
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5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/  
7. LIGA:ZAKON - Режим доступу: https://ligazakon.net/Ліга страхових організацій 

України (ЛСОУ). – Режим доступу: http://uainsur.com 
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