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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Страховий
менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 072
Фінанси, банківська справа та страхування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» є
фінансові аспекти управління процесами створення та ефективного
використання потенціалу страхових організацій.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Страховий
менеджмент» тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами:
«Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Податковий
менеджмент» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання та поглибити
професійну підготовку фахівців фінансово-економічного профілю.
Програма навчальної дисципліни складається з наступних тем:
Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту.
Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою
організацією.
Тема 3. Планування у страховій діяльності.
Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового
менеджменту.
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому
бізнесі .
Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування.
Тема 7. Урегулювання страхових претензій.
Тема 8. Управління грошовими потоками страховика.
Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика.
Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях.
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Страховий менеджмент»
є формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських
рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу
страхових компаній і реалізацію фінансових інтересів споживачів страхових
послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страховий
менеджмент» є набуття студентами стійких знань з теорії та практики
управління страховою компанією; надання страхових послуг; оцінювання
ризиків; урегулювання страхових претензій.
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;
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‒
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;
вміти:
‒ розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері фінансів, банківської
справи та страхування у практичній діяльності або у процесі навчання,
проведення досліджень та/або здійснення інновацій, що передбачає глибоке
переосмислення існуючих знань;
‒ використовувати набуті знання, розуміти предметну область та
професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням
конкретних ситуацій;
‒ застосовувати знання законодавства та нормативних актів у
фінансово-кредитній сфері;
‒ розробляти план фінансового забезпечення стратегії розвитку
підприємства, банку, страхової компанії;
‒ ефективно застосовувати методи та прийоми управління фінансами у
страховому бізнесі;
‒ застосовувати отримані знання, уміння й навички у сфері соціального
страхування. та отримані результати навчання ;
‒ враховувати особливості державного фінансового менеджменту та
фінансового менеджменту в сфері бізнесу, банківського менеджменту при
прийнятті фінансових рішень;
‒ використовувати комунікативні навички і технології;
‒ обґрунтовувати прийняття рішень у складних і непередбачуваних
умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6,0 кредити
ECTS.

4

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту
Страхування як особливий вид підприємницької діяльності. Зміст
державного нагляду за страховою діяльністю. Стан і перспективи розвитку
страхового ринку України. Законодавство України у сфері страхування. Зміст
пакета документів і процедура реєстрації страхових організацій, їх філій і
представництв. Ліцензування страхової діяльності. Вимоги до здійснення
страхової діяльності. Порядок ліквідації страхової компанії.
Сутність і завдання страхового менеджменту. Структура та функції
страхового менеджменту. Принципи управління страховою компанією.
Особливості страхового менеджменту. Удосконалення управління в страхових
організаціях як важлива умова їх розвитку й підвищення ефективності
діяльності. Активізація використання зарубіжного досвіду в розбудові
механізму управління страховими компаніями.
Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління
страховою організацією
Склад і структура ресурсного потенціалу. Оцінювання наявного
потенціалу страховика та ефективності його використання. Кадрове
забезпечення страхових організацій. Підбір працівників, їх адаптація й
підвищення кваліфікації. Сутнісна характеристика мотивації персоналу як
функція страхового менеджменту.
Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Рада директорів. Ревізійна
комісія. Внутрішній аудитор. Виконавчі органи управління страховою
організацією. Відповідність функцій органів управління страхових компаній
принципам корпоративного управління.
Організаційна структура страховика. Структурні підрозділи. Посадові
інструкції працівників. Дирекції, регіональні управління, філії, центри
страхових послуг, відокремлені робочі місця й представництва страховиків.
Принципи побудови структури управління страховою організацією.
Вибір раціональної структури управління.
Тема 3. Планування у страховій діяльності
Основні засади стратегічного управління. Процес розроблення стратегії:
елементи стратегічного вибору, формування стратегічних цілей, оцінювання
стратегічної ситуації. Інноваційна спрямованість стратегії розвитку. Аналіз
альтернатив і вибір стратегії. Проведення SWOT аналізу під час розроблення
стратегії страховика. Врахування економічних, соціальних і політичних
передумов розвитку страхової організації. Методи розроблення стратегічного
плану. Класифікація бізнес-процесів для планування і прогнозування. Часовий
аспект стратегії. Оцінювання необхідних ресурсів та ризиків страхової
діяльності.
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Необхідність і призначення бізнес-плану страховика. Структура бізнесплану та характеристика його окремих розділів. Порядок опрацювання,
розгляду й затвердження бізнес-плану. Технології опрацювання та реалізації
бізнес-плану. Процес бюджетування в страховій організації.
Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового
менеджменту
Інформація як основа комунікацій. Сутність та елементи комунікацій в
страховій організації. Зовнішні та внутрішні комунікації. Етапи
комунікаційного процесу. Комунікативна політика страхової компанії.
Публікація звітності. Взаємовідносини страховиків із засобами масової
інформації.
Необхідність інформаційного забезпечення для ефективної діяльності
страхової компанії. Автоматизована інформаційна система страхової компанії:
завдання, цілі, механізм функціонування. Формування баз даних і управління
їх використанням. Персоніфікований облік договорів страхування життя.
Особливості збору та оброблення персональних даних фізичних осіб.
Особливості електронної бази даних з автотранспортного страхування.
Системи управління відносинами із клієнтами. Страхова статистика та
бухгалтерська звітність як складові інформаційного забезпечення. Комерційна
таємниця та методи її забезпечення у страхових компаніях.
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі
Сутність і завдання страхового маркетингу. Маркетингова служба
страховика, її функції та організація роботи. Взаємодія служби маркетингу з
іншими підрозділами страховика.
Маркетингові дослідження в страхуванні: завдання, види та форми.
Аналіз ринкової ситуації та конкурентного середовища. Сегментування і вибір
цільових ринків. Методи збору та аналізу інформації про споживачів страхових
послуг та конкурентів. Методи вивчення попиту на страхові послуги.
Маркетингова стратегія страхової компанії. Зміст плану маркетингу та
його спрямованість на вдосконалення асортименту та якості страхових послуг.
Страховий продукт. Якість страхового продукту. Розроблення
(модифікація) страхового продукту.
Побудова ефективної системи продажів: канали збуту та мотивація
співробітників і агентів. Реалізація заходів щодо підвищення ефективності
роботи каналів збуту. Рекламна підтримка продажів.
Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування
Сутність поняття "ризик". Значення терміна "ризик" у страхуванні.
Класифікації ризиків, що використовуються у страховій діяльності. Ознаки
ризиків, що приймаються на страхування. Ризикоутворюючі фактори.
Сутність і завдання андерайтингу. Андерайтинг як бізнес-процес.
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Селекція і антиселекція ризиків. Методи оцінювання рівня ризиків. Визначення
умов договорів страхування. Контроль за ризиком під час дії договорів
страхування.
Тарифікація страхових послуг. Структура страхового тарифу. Тарифна
політика та її цілі. Методичні підходи до здійснення актуарних розрахунків.
Принципи диференціації тарифних ставок.
Тема 7. Урегулювання страхових претензій
Процедура та етапи врегулювання страхових претензій. Дії сторін
договору в разі настання страхового випадку. Експертиза страхового випадку.
Порядок та строки урегулювання збитків. Розрахунок і документальне
оформлення страхової виплати. Особливості страхових виплат за договорами
страхування життя. Особливості врегулювання страхових претензій під час
надання послуг асистансу.
Сутність управління страховими виплатами. Інструменти зменшення
витрат на страхові виплати. Відмова у страховій виплаті та її оскарження.
Оформлення регресних позовів до осіб винних у скоєнні страхових випадків.
Контрибуція в сфері страхування. Заходи протидії шахрайству у страхуванні.
Служба врегулювання претензій: завдання та місце в страховій компанії. Роль
служби безпеки у врегулюванні страхових претензій.
Тема 8. Управління грошовими потоками страховика
Грошовий потік як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат.
Класифікація грошових потоків страхових організацій за видами діяльності.
Види грошових потоків: вхідний, внутрішній і вихідний. Фактори, що
зумовлюють особливості грошових потоків у страхових організаціях.
Поняття та склад технічних резервів. Резерв незароблених премій.
Резерви збитків. Резерв коливань збитковості. Резерв катастроф. Оцінювання
частки перестраховика у технічних резервах.
Надходження від страхової діяльності: страхові платежі, комісійна
винагорода за передачу ризиків у перестрахування, частки страхових виплат і
відшкодувань від перестраховиків, повернені суми з резервів збитків та
централізованих страхових резервних фондів. Порядок визначення заробленої
страхової премії. Витрати страховика на здійснення страхової діяльності:
страхові виплати, перестрахування, відрахування в централізовані страхові
резервні фонди та в технічні резерви інші, ніж резерв незароблених премій,
витрати на ведення справи. Проблеми оптимізації витрат на ведення справи.
Менеджмент витрат страховика. Інвестиційна діяльність страховика, її
напрями. Управління інвестиційним портфелем та оцінювання його
ефективності. Розміщення коштів страхових резервів, зміст його державного
регулювання. Напрями інвестування тимчасово вільних коштів страховика.
Розрахунок
прибутку
страховика.
Показники
рентабельності.
Особливості оподаткування страхових операцій. Розподіл чистого прибутку.
Вільні резерви страховика. Виплата дивідендів.
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Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика
Поняття фінансової надійності, стійкості та платоспроможності. Умови
забезпечення платоспроможності: статутний капітал, гарантійний фонд,
страхові резерви, перевищення фактичного запасу платоспроможності над
розрахунковим нормативним запасом.
Система
управлінських
заходів
щодо
підвищення
рівня
платоспроможності страховика. Структура активів і пасивів страховика. Вплив
тарифної політики страховика на фінансову стійкість. Роль перестрахування у
збалансуванні страхового портфеля. Вибір перестрахового покриття. Вплив
структури розміщення та інвестування коштів страхових резервів на
забезпечення платоспроможності страхової організації.
Сутність управління ризиками. Мета, основні принципи та етапи
управління ризиками. Класифікація ризиків діяльності страхової компанії.
Стратегія управління ризиками. Система управління ризиками страховика.
Розподіл функцій та відповідальності під час реалізації процесу управління
ризиками. Виявлення та оцінювання ризиків страховика. Методи управління
ризиками. Механізм забезпечення платоспроможності у системі управління
ризиками.
Класифікація методів оцінювання стійкості та платоспроможності.
Оцінювання фінансової надійності за методикою Нацкомфінпослуг (тести
раннього попередження). Стрес-тестування страховиків. Власне оцінювання
ризиків і платоспроможності в системі управління ризиками страховика.
Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях
Фінансовий моніторинг і його завдання у запобіганні та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансування тероризму. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів.
Система фінансового моніторингу: первинний (внутрішній) та
державний (зовнішній) рівень.
Страхові компанії як суб’єкти первинного фінансового моніторингу.
Завдання та обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Суб’єкти
державного фінансового моніторингу: повноваження, права та обов’язки.
Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції. Фінансові
операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та обов’язковому
фінансовому моніторингу. Призначення працівника, відповідального за
проведення первинного фінансового моніторингу. Вимоги до його кваліфікації
та забезпечення відповідного навчання. Програма та правила проведення
фінансового моніторингу.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна література:
1.
Благун, І.Г.Соціальне страхування : навч. посіб. / І.Г. Благун, Ю.М.
Кушнірчук.– Львів : ЛьвДУВС, 2012.– 260 с.
2.
Внукова, Н.М.Соціальне страхування : навч. посіб. : рекомендовано
МОН України / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук.– Київ : Кондор, 2006.– 348 с.
3.
Говорушко, Т.А. Страхові послуги : навч. посібник / Т.А.
Говорушко.– К. : Центр учб. літ., 2008.– 344 с.
4.
Жабинець, О.Й.Страхування : навч. посібник : Рекомендовано МОН
України / О.Й. Жабинець, І.В. Цюпко, Л.М. Томаневич.– Львів : ЛьвДУВС,
2010.– 260 с.
5.
Мних, М.В.Страхування в Україні: сучасна теорія і практика :
підручник / М.В. Мних.– К. : Знання України, 2007.– 284 с.
6.
Роль страхування у забезпеченні економічної безпеки : монографія /
О.А. Бурбело, С.В. Єськов, С.М. Андросов, О.М. Заєць.– Луганськ : РВВ
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011.– 176 с. –
7.
Семенова, К.Г.Договір перестрахування: проблеми теорії та
практики : монографія / К.Г. Семенова.– Х. : Формат Плюс, 2009.– 240 с.
8.
Страхування : підручник : Затверджено МОН України / В.Д.
Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін.– К. : Знання, 2008.– 1019 с.
9.
Страхування : практикум : навч. посіб. : Рекомендовано МОН
України / В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, К.С. Базилевич та ін..– К. : Знання, 2011.–
608 с.
10. Чернявський, С.С.Протидія шахрайству у сфері страхування
автотранспорту : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / С.С.
Чернявський, В.Г. Гриценко, І.В. Іщук.– Аиїв : Хай-Тек Прес, 2011.– 184 с.
11. Яворська, Т.В. Страхові послуги : навч. посіб. : Рекомендовано
МОН України / Т.В. Яворська.– К. : Знання, 2008.– 350 с.
12.
Додаткова література
Підручники, посібники, монографії
13. АлександроваМ.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.
-К.:ЦУЛ, 2012.-64 с.
14. Базилевич В. Д. Страховий ринок України. − К.: Знання, 1998. − 374
с.
15. Базилевич В. Д. Страховоедело. − К.: Знание. − 2012. − 204 с.
16. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. − К.: Знання,
1997. − 216 с. Балабанов И. Т., Степанов В. Н..
17. Балабанов Й. Т. Риск − менеджмент. − М.: Финансы и статистика,
2006. −192с.
18. Басаков М. И. Страховоедело в вопросах и ответах: Уч. пособие. Ростов-на-Дону -2009. - 571 с.
19. БорисоваВ.А. Організаційно-економічний механізм страхування / В.
А. Борисова, О. В. Огаренко − Суми: Вид. "Довкілля", 2011. − 196с.
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20.

Бридун Є.В. Страхова справа. − Ірпінь: АДПС України, 2010. −108

с.
21. Гаманкова О. О. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О. О. Гаманкова. − К.: КНЕУ, 2004. − 183
с.
22. Гвозденко А. А. Финансово-экономические методы страхования:
Учебник. − М.: Финансы и статистика, 2010.
23. ГвозденкоА.А. Основы страхования:Учебник.-М.:Финансы и
статистика, 2008.-304с.
24. Гинзбург А. И. Страхование.- СПб: Питер, 2012. − 176 с.
25. Говорушко Т. А.Управління фінансовою діяльністю страхової
компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку: Монографія/Т. А.
Говорушко. − К.:ЦУЛ, 2013. − 168 с.
26. Горбач Л. М. Страхова справа. - Луцьк: Вежа, 2001. - 182 с.
27. Грачов В. І. Страхові послуги. Навчальний посібник / І. В. Грачов, І.
В. Бубенко. − Харків: Вид. ХДЕУ,
28. Калашніков О. М. Страхування. - Харків.: ХНАУ, 2002. - 60 с.
29. Ротова Т. А. Страхування: Навч. посіб. / Т. А. Ротова, Л. С. Руденко
− К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. − 400 с.
30. Себиновский Б. Ю. Страховое дело: Учеб. пособие для вузов / Б. Ю.
Себиновский, В. Н. Гарькуша -Ростов-наДону: Феникс, 2010. − 376 с.
31. Страхование в Украине / А. Н. Залетов; Под ред. О. А. Слюсаренко.
- К.: Вееопе, Логос, 2002. - 452 с.
32. Страховий менеджмент: підручник/ С. С. Осадець, О. В. Мурашко,
В. М. Фурман та ін. / за ред. С. С. Осадця. − К.: КНЕУ, 2011. – 333 с.
33. Страховий ринок України 1993-2001 // Фінансові послуги. Спец,
випуск.− 2001.-350с.
34. Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
/ За ред. Т. М. Артюх. − К.: КНЕУ, 2010. - 124 с.
35. Страхування: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.-Львів:
ЛКА, 2012. -148 с.
36. Страхування: Навч.-метод. посіб. /За заг. ред О.О. Гаманкової.- К.:
КНЕУ, 2010. - 120 с.
37. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С.
Осадець. − К.: КНЕУ, 2002. − 600 с.
38. Супрун А. А. Страховий менеджмент: Навч. посіб. реком. МОНУ /
А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 301 с.
39. Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. посіб. − К.: Вид. Євр. ун-ту
фінансів, інф. систем, менедж. і бізнесу, 2009. - 116 с.
40. Теребус О. М. Страхові послуги: Навч.-мет. матеріали для студ. −
Тернопіль: ТАНГ, 2012. - 168 с.
41. Тести для поточного і підсумкового контролю з курсу "Страхування
і страхові послуги" для студентів спеціальності 6.050.104 / Укл. І. В. Бубенко Харків: 2004. - 16 с.
42. Шахов В. В. Страхование: Учебник для ВУЗов. − М.: ЮНИТИ,
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2000.− 312с.
43. Шихов А. К. Страхование: Учебное пособие для вузов.-ЮНИТИДАНА, 2000.-310 с.
44.
Інтернет ресурси
45. Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова
46. Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. № 747 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7472010http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/747-2010-%D0%BF%D0%BF.
47. Ліга страхових організацій України. Офіційний сайт. – Режим
доступу : http://uainsur.com/.
48. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності [Електронний
ресурс] : розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2003 р. № 40
49. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0805-03.
50. Методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової
операції, що підлягає фінансовому моніторингу [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2010/28122010 /metodcody-new.pdf.
51. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. Офіційний сайт. – Режим доступу : www.nfp. gov.ua.
52. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України
№ 2755-VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
53. Порядок формування коду виду фінансової операції [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=229&lang=uk.
54. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня
55. 2014 року № 1702-VII (зі змінами та доповненнями) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
56. Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення
стрестестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків
та результатів проведених стрес-тестів : розпорядження Нацкомфінпослуг від
13.02.2014 р. № 484 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0352-14.
57. Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків :
розпорядження Держфінпослуг від 03.02.2004 р. № 39 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/.
58. Про затвердження Принципів корпоративного управління : рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
59. 22.07.2014 р. № 955 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://portal. rada.gov.ua/.
60. Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності
страховиків : розпорядження Держфінпослуг від 17.03.2005 р. № 3755
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[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://ukraine.uapravo.net/data/base21/ukr21633.htm.
61. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із
здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення :
62. Наказ Міністерства Фінансів України від 26.04.2013 р. № 496
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0805-13.
63. Про страхування : Закон України від 07.03.96 № 86/96-ВР (зі
змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/.
64. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг: : Закон України від 12. 07. 2001 р. № 2664-III (зі змінами та
доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/show/2664-14/.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (екзамену):
1. Визначення страхового менеджменту, особливості організації страхування
як виду підприємницької діяльності.
2. Вплив глобалізації на комерційне страхування.
3. Визначення страхового ринку, основі учасники страхового ринку.
Інфраструктура страхового ринку.
4. Основні проблеми щодо функціонування інфраструктури страхового ринку
України, напрямки удосконалення існуючої системи страхового менеджменту з
боку держави і з боку страховиків.
5. Склад основних ресурсів страховика, завдання менеджменту страховика
щодо управління фінансовими ресурсами, критерії оцінки використання
ресурсів страхової компанії.
6. Вимоги до створення страхових компаній, відмінності між філіями і
представництвами страхових компаній.
7. Принципи управління страховою компанією, засади побудови відносин
страховика з його структурними підрозділами.
8. Фактори заохочення (матеріальні та нематеріальні) та їх роль в управлінні
страховою компанією.
9. Необхідність формування стратегії страхової компанії, визначення стратегії в
управлінні страховою компанією.
10. Стратегічний фактор конкурентної переваги страхової компанії, складові
системи стратегічного управління страховою компанією.
11. Місія страхової компанії, бачення розвитку страхової компанії.
12. Стратегічні цілі страхової компанії, фінансові показники результатів
досягнення стратегічних цілей.
13. Зміст збалансованої системи показників та її роль в стратегічному
управлінні страховою компанією.
14. Зміст маркетингу в страховій компанії, мета та особливості організації
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маркетингу страховика.
15. Стратегічний, оперативний та організаційний маркетинг, структура
маркетингової політики страховика.
16. Поняття страхового поля, етапи проведення маркетингового дослідження.
17. Види страхової реклами, відмінності в реалізації нових страхових послуг у
порівнянні із традиційними для компанії страховими послугами.
18. Форми здійснення співпраці між банками і страховими компаніями.
19. Зміст понять невизначеності, математичної імовірності, статистичної
імовірності, експертної оцінки ризику, підходи до класифікації ризиків за їх
величиною.
20. Сутність поняття антропогенних ризиків, сутність поняття природних
ризиків.
21. Відмінності між чистими і спекулятивними ризиками.
22. Визначення актуарних розрахунків та мета їх здійснення, завдання
проведення актуарних розрахунків.
23. Види страхових угод, умови визнання страхової угоди недійсною.
24. Етапи виплати страхового відшкодування.
25. Сутність страхової претензії, мета діяльності служби врегулювання
страхових претензій та склад її працівників.
26. Завдання служби врегулювання страхових претензій, результати роботи
служби врегулювання страхових претензій.
27. Мета, завдання та порядок страхового розслідування, вимоги цедента до
цесіонарія при врегулюванні страхових претензій.
28. Етапи врегулювання страхових претензій, основні проблеми врегулювання
страхових претензій між перестрахувальником і перестраховиком та шляхи їх
вирішення.
29. Сутність асистанс-послуги, бізнес-процес врегулювання збитків за участю
асистанс-компанії.
30. Склад доходів страховика, спосіб формування доходів від страхової
діяльності.
31. Первинна складова доходу страховика, стратегії управління доходом
страхової компанії.
32. Витрати страховика за основним групами, оптимальне співвідношення між
витратами страховика.
33. Особливості формування страхових тарифів в обов’язкових видах
страхування.
34. Порядок формування прибутку страховика.
35. Сутність заробленої премії та спосіб її розрахунку.
36. Етапи інвестиційного процесу страхової компанії, відмінності в
інвестиційних портфелях страхових компаній.
37. Особливості оподаткування страхових компаній.
38. Визначення платоспроможності страхової компанії, відмінності між
поняттям ліквідності та поняттям платоспроможності страховика.
39. Дії страхової компанії у випадку виникнення загрози її ліквідності.
40. Вимоги до забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні.
13

41. Поняття вільних резервів страховика, поняття нетто-активів страховика і
способи їх розрахунку.
42. Вимоги до статутного капіталу страховиків.
43. Нормативний запас платоспроможності в Україні та в ЄС.
44. Алгоритм проведення оцінки платоспроможності страховиків.
45. Методика оцінка платоспроможності страховика з використанням
показника реальної вартості активів.
46. Визначення фінансової надійності (стійкості) страхової компанії.
47. Відмінності між поняттями фінансової стійкості та платоспроможності
страхової компанії.
48. Фактори забезпечення фінансової надійності (стійкості) страхової компанії.
49. Мета державного нагляду за фінансовою стійкістю.
50. Визначення страхового портфелю.
51. Фактори впливу на формування страхових резервів, поняття технічних
резервів.
52. Резерв незароблених премій та методи його розрахунку в Україні, додаткові
технічні резерви.
53. Резерви страхування життя та їх економічний зміст, фактори впливу на
розмір математичних резервів страховика.
54. Особливості виникнення фінансових криз у страхових компаніях,
специфічні чинники виникнення фінансових криз у страхових компаніях.
55. Ендогенні та екзогенні фактори фінансових криз у страхових компаніях.
56. Три види фінансових криз та три фази розвитку фінансової кризи.
57. Поняття примусової санації страховика.
58. Форми реорганізації страховика.
59. Комплекс дій у випадку прийняття рішення про банкрутство страховика.
60. Заходи запобігання виникненню фінансової кризи у страхових компаніях.
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