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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  
щодо концептуальних основ з питань теорії створення та практичного застосування 
конкретних механізмів управління страхуванням, перестрахуванням та 
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням в діяльності 
страхових організацій.  

2. Завдання: ознайомлення з  концептуальними засадами сутності, ролі і 
механізму управління страховою діяльністю для успішного застосовування в галузі 
страхування та використання можливості страхового захисту в роботі та особистому 
житті; вивчення засобів організації та розвитку страхової компанії й регулювання 
страхової діяльності; опанування основних напрямків управління страховою 
діяльністю з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду; набуття 
практичних навичок планування та прийняття управлінських рішень при здійсненні 
страхування, перестрахування та інвестиційної діяльності страхових компаній.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
сутності, ролі і механізму управління страховою діяльністю; 
засобів організації та розвитку страхової компанії й регулювання страхової 

діяльності;  
основних напрямків управління страховою діяльністю з позицій здобутків 

вітчизняного та зарубіжного досвіду;  
планування та прийняття управлінських рішень при здійсненні страхування, 

перестрахування та інвестиційної діяльності страхових компаній.  
застосування знань і розумінь: 
оцінка ресурсного потенціалу страховика; 
формування системи комунікацій та інформаційного забезпечення страховика; 
розроблення заходів з управління маркетинговою діяльністю в страховому 

бізнесі; 
розроблення заходів з удосконалення страхової діяльності; розроблення 

заходів щодо ефективного управління грошовими потоками страховика; 
розроблення заходів з підвищення фінансової надійності страховика; 
здійснення організації бізнес-процесів страхової компанії; 
виявлення проблем в діяльності страхової компанії; 
здійснення первинного фінансового моніторингу операцій страхової компанії. 
4.  Зміст дисципліни розкривається в темах:  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи страхового менеджменту 



Тема 1. Комерційне страхування та його розвиток в Україні  
Тема 2. Сутність і характерні риси страхового менеджменту  
Тема 3. Планування страхової діяльності  
Тема 4. Організація страхової компанії 
Змістовий модуль 2. Складові страхового менеджменту 
Тема 5. Управління діяльністю страховика 
Тема 6. Контроль та звітність страхової компанії 
Тема 7. Управління маркетинговою діяльністю страховика 
Тема 8. Управління ризиками страхової діяльності 
Тема 9. Управління перестрахувальною діяльністю 
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю страховика 
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