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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Страховий менеджмент” входить до про-
грам фахової підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
слухачів Міжрегіональної Академії управління персоналом освітньо-
кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста денної, вечірньої та 
заочної форм навчання.

Мета  вивчення  дисципліни — здобути глибокі знання з питань 
теорії створення та практичного застосування конкретних механіз-
мів управління страхуванням, перестрахуванням та формуванням, 
розміщенням страхових резервів та їх управлінням в діяльності стра-
хових організацій.

Завдання дисципліни:
1. Вивчення сутності, ролі і механізму управління страховою 

діяльністю для успішного застосовування в галузі страхування та 
використання можливості страхового захисту в роботі та особистому 
житті.

2. Вивчення засобів організації та розвитку страхової компанії й 
регулювання страхової діяльності.

3. Опанування основних напрямків управління страховою діяль-
ністю з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду.

4. Набуття практичних навичок планування та прийняття управ-
лінських рішень при здійсненні страхування, перестрахування та ін-
вестиційної діяльності страхових компаній. 

Наявність глибоких та сталих знань з дисципліни “Страховий ме-
неджмент” є обов’язковою для завершення навчання за програмами 
підготовки магістра.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі уп-
равління формуванням, розподілом та використанням фондів стра-
хових компаній при наданні страхових послуг суб’єктам ринкової 
економіки.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни
Методичною основою дисципліни “Страховий менеджмент” є су-

часні економічні теорії та концепції менеджменту, страхування, фі-
нансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід 
з теорії та практики організації страхування та надання страхових 
послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу 
країн зі сталою ринковою економікою, які максимально адаптовані до 
реальних умов розвитку національної економіки, а також теоретичні 
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і практичні досягнення практики менеджменту страхової діяльності 
на національному страховому ринку.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“СТрАхОВИЙ  МЕНЕджМЕНТ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Теоретичні основи страхового 
менеджменту

1 Комерційне страхування та його розвиток в Україні
2 Сутність і характерні риси страхового менеджменту

Змістовий модуль ІІ. Функції страхового менеджменту
3 Планування страхової діяльності 
4 Організація страхової компанії
5 Управління діяльністю страховика
6 Контроль та звітність страхової компанії

Змістовий модуль ІІІ. Ключові напрямки страхового 
менеджменту

7 Управління маркетинговою діяльністю
8 Управління ризиками страхової діяльності
9 Управління перестрахувальною діяльністю

10 Управління фінансовою діяльністю страховика
Разом годин 108 

ЗМІСТ 
дисципліни  

“СТрАхОВИЙ  МЕНЕджМЕНТ”

Змістовий модуль І.   Теоретичні основи страхового 
менеджменту 

Тема 1. Комерційне страхування та його розвиток в україні
Комерційне страхування, його зміст та сутність. Еволюція комер-

ційного страхування. 
Зміст основних категорій комерційного ринкового страхування. 
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Функції та принципи страхування.
Види діяльності страховика.
Тенденції розвитку комерційного страхування в Україні. 

Література [3–5; 10; 15; 17; 21; 25; 46–51; 59; 87–89]

Тема 2. Сутність і характерні риси страхового 
менеджменту

Поняття менеджменту страхової діяльності. 
Страхова організація як складна багатофункціональна система. 

Основні властивості системи: обмеженість, цілісність, взаємозалеж-
ність та взаємодія, структурність, ієрархічність та ін. 

Системний та ситуаційний підходи в менеджменті страхової 
діяльності. Принципи та функції менеджменту страхової діяльності. 

Література [15; 17; 27–29; 32; 37; 38; 43; 46; 49–61; 85]

Змістовий модуль ІІ. Функції страхового менеджменту

Тема 3. Планування страхової діяльності
Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяль-

ності та його етапи. 
Умови планування в менеджменті страхової діяльності. Основні 

методи розробки планів менеджменту страхової діяльності.
Вимоги до поточного, оперативного та стратегічного планування 

страхової діяльності. Основні розділи типового бізнес-плану.
Технологія складання та практичної реалізації планів у страховій 

компанії. 
Література [11; 14; 17; 23; 26; 29; 32–35; 37; 38; 43;  

46; 49–53; 68; 79; 80]

Тема 4. Організація страхової компанії 
Зміст і принципи організації страхової діяльності.
Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на створення різ-

новидів організаційно-правових форм здійснення страхової діяль-
ності на вітчизняному ринку.

Основні організаційно-правові форми здійснення страхової діяль-
ності в Україні. Акціонерна страхова компанія. Представництво, 
агентство, філія страхової компанії.
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Процес створення страхової компанії: реєстрація страховика як 
юридичної особи та надання юридичній особі статусу страховика. 
Спеціалізація страховика: страховики, що здійснюють страхування 
життя; страховики, що здійснюють загальні види страхування; стра-
ховики, що здійснюють перестрахування. Вимоги до реорганізації та 
ліквідації страховика.

Література [1; 3; 7; 10; 11; 17; 19; 27; 29; 30; 38;  
42; 43; 49–51; 60; 84]

Тема 5. управління діяльністю страховика
Основні типи організаційних структур управління страхової ком-

панії, їх переваги та недоліки. Обов’язки керівників вищої і середньої 
ланки, співробітників. Етапи вдосконалення організаційних струк-
тур.

Стратегічний менеджмент страхової діяльності як динамічна су-
купність взаємопов’язаних процесів: аналіз середовища, визначення 
місії та цілей, вибір та реалізація стратегії, оцінка і контроль реалі-
зації стратегії. Види стратегій страхової діяльності. Стратегії бізнесу, 
функціональні стратегії та принципи їх формування. Складові оці-
нювання та контролю реалізації стратегії. Стан та напрямки розвитку 
стратегічного менеджменту страхової діяльності в Україні.

Підсистема кадрового менеджменту. Контролінг персоналу. Кад-
ровий маркетинг. Система підготовки і перепідготовки персоналу та 
її організація. 

Роль менеджера в управлінні страховою компанією. Модель аналі-
зу та оцінювання ділових якостей менеджера. Формування колекти-
ву страхової компанії та роль мотивації у страховій діяльності. 

Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності. По-
шук, обробка, аналіз та синтез інформації у страховій діяльності. 
Функції інформаційних систем у страховій компанії. Мета, завдання 
і основні функції автоматизованих офісних систем у страхових ком-
паніях. Структура офісної системи.

Література [1–4; 11; 14; 17; 19; 29; 31–30; 37–39;  
42; 46; 49–55; 59–92]

Тема 6. Контроль та звітність страхової компанії
Необхідність, сутність та призначення регулювання страхової 

діяльності. 
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Склад системи правового регулювання страхових відносин. Стра-
хове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. 
Структура страхового законодавства України. 

Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: завдан-
ня, функції, права й обов’язки. Державна комісія з регулювання рин-
ків фінансових послуг як спеціальний уповноважений центральний 
орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю 
та її функції. Реєстрація та ліцензування суб’єктів страхового рин-
ку (страховиків, посередників). Функції контролю за діяльністю 
суб’єктів страхового ринку, забезпечення гласності їхньої діяльності і 
підтримки правопорядку в галузі тощо. 

Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та 
нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні.

Література [1–4; 9–13; 26; 29; 32–35; 39; 41; 43; 45; 58; 62]

Змістовий модуль ІІІ.  Ключові напрямки страхового 
менеджменту

Тема 7. управління маркетинговою діяльністю
Сутність та складові страхового маркетингу.
Зміст та завдання управління якістю страхового продукту. Класи-

фікація страхових послуг за ознаками: ринкової активності, еконо-
мічними, юридичними, за обсягом страхового захисту тощо. 

Управління наданням окремих видів страхових послуг: управлін-
ня їх розробкою, обсягом, структурою, якістю і реалізацією. Договір 
страхування як основний інструмент реалізації страхового продукту 
добровільного та обов’язкового страхування. Схеми процесу розроб-
ки страхового продукту. 

Продуктові стратегії: розробка нового страхового продукту (то-
варна складова), продаж страхового продукту на нових ринках (рин-
кова складова). Досягнення конкурентних переваг: економія витрат 
компанії та використання різних типів диверсифікації. Інноваційна 
діяльність страхової компанії та залучення ресурсів для цього. 

Управління портфелем конкурентоспроможних страхових послуг. 
Концепція М. Портера при визначенні середовища страхового про-
дукту і його конкурентні можливості. Аналіз страхового портфеля з 
використанням матриць Бостонської консультаційної групи, фірми 
МакКінзі та інших. 
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Управління системою продажів страхових продуктів. Особливості 
страхової послуги як товару. Роль продажу страхових продуктів в 
розвитку страхової діяльності. 

Поняття, типи й основні принципи функціонування системи про-
дажу страхових продуктів. Переваги і недоліки різних систем прода-
жу, їхній порівняльний аналіз і напрямки використання за видами 
страхових послуг. 

Література [3–7; 15; 17; 18; 20–25; 27–29; 34–40;  
42–51; 56; 59; 76; 84; 92]

Тема 8. управління ризиками страхової діяльності
Визначення поняття “менеджмент ризиків страхової діяльності”, 

його мета і зміст. Процедури менеджменту ризиків у страховій діяль-
ності. 

Особливості ідентифікації й оцінювання ризиків страхової діяль-
ності. 

Організаційно-технічні та фінансово-договірні способи управлін-
ня ризиками. Особливість страхування і перестрахування ризиків 
діяльності страхової організації. 

Повний цикл управління ризиками і особливості основних етапів 
його застосування. 

Література [3; 7; 9; 16; 17; 42–43; 50; 57; 64;  
70–72; 78; 80; 81]

Тема 9. управління перестрахувальною діяльністю
Визначення й зміст перестрахування. 
Законодавче регулювання перестрахувальної діяльності. 
Принципи управління перестрахувальною діяльністю. Принципи 

відшкодування, граничної сумлінності й особливості їх додержання. 
Норматив максимальної відповідальності. 

Управління пропорційним та непропорційним перестрахуванням. 
Факультативне та облігаторне перестрахування. 

Управління перестрахувальною діяльністю з вітчизняними та іно-
земними перестраховиками.

Література [2–4; 9; 15; 17; 19; 25; 29–31; 36;  
38; 40; 48–51; 71–74; 84; 87–91]
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Тема 10.  управління фінансовою діяльністю страховика
Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової 

компанії.
Оцінювання фінансових ресурсів страхової компанії, їх джерел і 

форм руху. Статутний капітал. Страхові резерви і страхові активи. 
Нормативні співвідношення між страховими активами і страховими 
зобов’язаннями. 

Аналіз страхових операцій, факторів управління ризиком і фінан-
совими результатами (прибутком і рентабельністю).

Планування фінансової діяльності страхової компанії. Річний і 
квартальний плани доходів і витрат. Контроль фінансових резуль-
татів і прибутку, обсягу страхових резервів і спеціальних фондів. По-
датковий менеджмент страхової діяльності.

Управління інвестиційним портфелем: розміщення страхових ре-
зервів, власних коштів та інвестиційна діяльність. Фондовий ринок і 
робота на ньому. 

Управління платоспроможністю страховика. 
Управління формуванням та використанням прибутку. 

Література [2–4; 8; 9; 12; 13; 21; 25; 33; 38; 41–43; 45; 50–52;  
58; 62–66; 69; 71; 87–91]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Основні складові страхової діяльність та тенденції їх розвитку в 
Україні.

 2. Способи страхування та відповідні їм види страхової діяльності.
 3. Зміст і призначення основних принципів страхування.
 4. Сутність страхового ринку, його стан і розвиток в Україні.
 5. Сутність та передумови формування страхового менеджменту.
 6. Суб’єкти страхового менеджменту. 
 7. Страхова організація як складна багатофункціональна система, її 

властивості. 
 8. Середовище страхового менеджменту та його структура.
 9. Принципи та функції страхового менеджменту.
 10. Взаємозв’язок менеджменту страхових операцій, менеджменту 

перестрахування та інвестиційного менеджменту страхової діяль-
ності.

 11. Необхідність, сутність та призначення регулювання страхової 
діяльності.



10

 12. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової 
діяльності. 

 13. Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: завдан-
ня, функції, права й обов’язки.

 14. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг та її 
функції.

 15. Реєстрація страхової компанії та її ліцензування.
 16. Реєстрація та ліцензування суб’єктів страхового ринку. 
 17. Функції контролю, забезпечення гласності діяльності суб’єктів і 

підтримки правопорядку в галузі.
 18. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої 

бази регулювання страхової діяльності в Україні.
 19. Стратегічний менеджмент страхової діяльності та його складові.
 20. Стратегії страхової діяльності.
 21. Аналіз зовнішнього середовища діяльності страхової компанії.
 22. Методи аналізу внутрішнього середовища діяльності страхової 

компанії.
 23. Характеристики SWOT-аналізу та його застосування у страховому 

менеджменті.
 24. Стратегічні цілі страхового менеджменту та чинники їх вибору.
 25. Види стратегій страхової діяльності та принципи їх формування. 
 26. Стан та напрямки розвитку стратегічного менеджменту страхової 

діяльності в Україні.
 27. Зміст і принципи організації страхового менеджменту.
 28. Аналіз організаційно-правових форм здійснення страхової 

діяльності на вітчизняному ринку.
 29. Акціонерна страхова компанія та її структура. Представництво, 

агентство, філія страхової компанії.
 30. Особливості створення страховика, що здійснює страхування 

життя.
 31. Особливості створення страховика, що здійснює загальні види 

страхування.
 32. Особливості створення страховика, що здійснює перестрахуван-

ня.
 33. Вимоги до реорганізації та ліквідації страховика.
 34. Основні типи організаційних структур страховиків, їх переваги 

та недоліки.
 35. Етапи вдосконалення організаційних структур.
 36. Управлінський цикл страхової компанії.
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 37. Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності.
 38. Інформаційні бази для страхової діяльності. Стан та напрямки 

розвитку інформаційного забезпечення вітчизняних страхови-
ків.

 39. Функції автоматизованих офісних систем у страхових компаніях. 
 40. Взаємозв’язок стратегії та планування менеджменту страхової 

діяльності.
 41. Основні методи розробки планів менеджменту страхової діяль-

ності.
 42. Вимоги до поточного та оперативного планування страхової 

діяльності.
 43. Вимоги до стратегічного планування страхової діяльності. 
 44. Бізнес-планування на етапі ліцензування страхової діяльності.
 45. Технологія складання та практичної реалізації планів у страховій 

компанії.
 46. Зміст та завдання управління якістю страхового продукту.
 47. Управління здійсненням ризикових видів страхування: сутність 

та складові. 
 48. Управління здійсненням страхування життя: сутність та скла-

дові.
 49. Договір страхування як інструмент реалізації страхового продук-

ту.
 50. Механізм розробки страхового продукту.
 51. Страховий маркетинг та його роль в страховому менеджменті.
 52. Конкурентні можливості та середовище страхового продукту за 

концепцією М. Портера.
 53. Аналіз страхового портфеля з використанням матриць Бостонсь-

кої консультаційної групи.
 54. Аналіз страхового портфеля з використанням матриць фірми 

МакКінзі.
 55. Управління страховим портфелем конкурентоспроможних стра-

хових послуг.
 56. Сучасний стан та напрямки розвитку управління якістю страхо-

вих продуктів в Україні.
 57. Особливості страхової послуги як товару. 
 58. Поняття, типи й основні принципи функціонування систем про-

дажу страхових продуктів. 
 59. Пряма система продажу страхових продуктів. 
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 60. Системи продажу страхових продуктів із залученням страхових 
агентів. 

 61. Принципи управління мережею страхових агентів.
 62. Системи продажу страхових продуктів через страхових і пере-

страхових брокерів. 
 63. Порівняльний аналіз систем продажу страхових продуктів.
 64. Підсистема кадрового менеджменту страховика. 
 65. Основні професійні якості менеджера страхової організації.
 66. Переваги принципу делегування повноважень в управлінні пер-

соналом страховика.
 67. Менеджмент ризиків страхової діяльності, його мета і зміст.
 68. Особливість ідентифікації й оцінювання ризиків страхової діяль-

ності. 
 69. Характеристика ризиків страхової діяльності.
 70. Принципи організації служби менеджменту ризиків страхової 

компанії.
 71. Повний цикл управління ризиками страхової діяльності.
 72. Організаційно-технічні способи управління ризиками страхової 

діяльності. 
 73. Фінансово-договірні способи управління ризиками страхової 

діяльності.
 74. Страхування і перестрахування як засіб управління ризиками у 

діяльності страховика. 
 75. Визначення, зміст та функції перестрахування. Законодавче ре-

гулювання перестрахувальної діяльності. 
 76. Принципи управління перестрахувальною діяльністю. 
 77. Управління пропорційним перестрахуванням. 
 78. Управління непропорційним перестрахуванням. 
 79. Порівняльний аналіз управління перестрахувальною діяльністю 

з вітчизняними та зарубіжними перестраховиками.
 80. Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової 

компанії.
 81. Оцінка фінансових ресурсів страхової компанії.
 82. Планування фінансової діяльності страхової компанії. 
 83. Основні принципи й особливості управління фінансами страхо-

вої компанії. 
 84. Управління формуванням страхових резервів
 85. Управління розміщенням страхових резервів.
 86. Управління інвестиційним портфелем страхової компанії.
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 87. Управління платоспроможністю страховика. 
 88. Управління формуванням та використанням прибутку. 
 89. Управління податками страховика.
 90. Показники, що використовуються в економічному аналізі страхо-

вих операцій.

МЕТОдИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ТА  ЗАВдАННЯ 
дЛЯ  КОНТрОЛЬНИх  рОБІТ 

(для студентів заочної форми навчання)

Загальні вимоги до контрольної роботи 
Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-

тичні проблеми страхування і виконуватися студентом після вибору 
ним відповідних питань (завдань). Виходячи зі специфічних особли-
востей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується пись-
мово у формі реферату, в якому розв’язуються конкретні ситуації. 

При виконанні контрольної роботи студенти повинні:
1) уточнити завдання, визначити необхідні джерела для роботи 

над ним;
2) визначити тенденції розвитку процесів, що випливають із за-

вдання, теоретично їх обґрунтувати та оцінити;
3) розкрити конкретні питання завдання;
4) сформулювати заключні висновки з висвітленням прогнозу 

розвитку процесу (явища) у перспективі.
Контрольна робота виконується студентами самостійно та 

обов’язково повинна містити:
1) зміст (номер завдання та його назву) контрольної роботи;
2) відповіді (із посиланнями на використану літературу) на пи-

тання варіанта контрольної роботи;
3) список використаної літератури. 
При виконанні кожного завдання необхідно зазначити його номер 

та переписати умову. 
Контрольна робота має бути викладена студентом логічно та тех-

нічно правильно оформлена, написана студентом власноручно чіт-
ким і розбірливим почерком в зошиті чи на аркушах паперу розміром 
210×297 мм, допускаються інші варіанти — друкований (через 1,5 ін-
тервали) або комп’ютерний текст (1,5 інтервали, шрифт типу Times 



14

New Roman —14 пт). Сторінки мають бути пронумеровані і мати поля 
(зліва — 30, справа — 15, зверху і знизу — 20 мм). 

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15–20 сторі-
нок. Наприкінці роботи вміщується список використаних літератур-
них джерел, ставиться підпис студента і дата виконання.

Варіанти  контрольних  робіт
Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за остан-

ньою цифрою номера своєї залікової книжки. Для цифри “0” виби-
рається варіант 10.

Варіант 1
1. Комерційне страхування, його сутність і принципи.
2. Планування страхової діяльності. 
3. Функції перестрахування та законодавче регулювання пере-

страхування.

Варіант 2
1. Зміст та склад страхового менеджменту.
2. Технологія складання та практичної реалізації планів у стра-

ховій компанії. 
3. Принципи управління перестрахувальною діяльністю.

Варіант 3
1. Принципи та функції страхового менеджменту. 
2. Управління наданням окремих видів страхових послуг (на ви-

бір — автострахування, медичне страхування або страхування 
відповідальності).

3. Управління пропорційним та непропорційним перестрахуван-
ням.

Варіант 4
1. Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: зав-

дання, функції, права й обов’язки. 
2. Управління портфелем конкурентоспроможних страхових пос-

луг.
3. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії: сут-

ність, принципи.
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Варіант 5
1. Стратегічний менеджмент страхової діяльності: сутність та 

складові. 
2. Порівняльний аналіз систем продажу страхових продуктів. 
3. Основні принципи й особливості формування та управління 

резервами страховика. 

Варіант 6
1. Процес створення страхової компанії: реєстрація та ліцензуван-

ня.
2. Система продажу страхових продуктів через страхових посе-

редників. 
3. Управління інвестиційним портфелем страховика. 

Варіант 7
1. Вимоги до реорганізації та ліквідації страховика. 
2. Кадровий менеджмент у страховій діяльності.
3. Управління платоспроможністю страховика. 

Варіант 8
1. Необхідність, сутність та призначення контролю страхової 

діяльності. 
2. Менеджмент ризиків у страховій діяльності. 
3. Управління формуванням та використанням прибутку. 

Варіант 9
1. Основні типи організаційних структур страховиків, їх переваги 

та недоліки.
2. Особливість ідентифікації й оцінювання страхових ризиків. 

Страхові тарифи. 
3. Податковий менеджмент страхової діяльності.

Варіант 10
1. Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності. 
2. Способи управління ризиками у страховій діяльності.
3. Показники фінансового стану страхової компанії.
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