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1. Опис навчальної дисципліни 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Страховий менеджмент») 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

Нормативна  

Модулів - 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 5 -й 6 -й 

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

10 -й 10 -й 

Лекції 

32 год. 10 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента - 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

Практичні, семінарські 

16 год.  4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 106 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 



 Плиса В.Й. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 19 с. 

4 
© Плиса В.Й., 2020 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» є 

формування у студентів системи знань з теорії та практики страхового 

менеджменту. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Страховий 

менеджмент» є засвоєння методів раціональної організації страхового 

менеджмента у довгостроковій перспективі. 

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; 
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 забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії; 
 здійснювати перевірку правильності проведення страховиками 

фінансових операцій; 
 проводити фінансовий моніторинг у страховій організації. 

 

3. Програма 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 
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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 послуг 

 

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). 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи страхового менеджменту 

Тема 1. Сутність і роль 
страхового 
менеджменту 

9 2 1   6 8 1 1   6 

Тема 2. Ресурсний 
потенціал, структура й 
органи управління 
страховою організацією 

9 2 1   6 8 1 1   6 

Тема 3. Планування у 
страховій організації 9 2 1   6 8 1    7 

Тема 4. Комунікації та 
інформаційне 
забезпечення 
страхового 
менеджменту 

9 2 1   6 8 1    7 

Разом - зм. модуль 1 36 8 4   24 32 4 2   26 

Змістовий модуль 2. Практика страхового менеджменту 

Тема 5. Управління 
маркетинговою 
діяльністю в страховій 
справі 

14 4 2   8 14 1    13 

Тема 6. Управління 
відбором ризиків на 
страхування 

14 4 2   8 14 1    13 

Тема 7. Урегулювання 
страхових претензій 14 4 2   8 14 1    13 

Тема 8. Управління 
грошовими потоками 
страховика 

14 4 2   8 14 1    13 

Тема 9. Управління 
фінансовою надійністю 
страховика 

14 4 2   8 15 1 1   13 

Тема 10. Фінансовий 
моніторинг у страхових 
організаціях 

14 4 2   8 17 1 1   15 

Разом - зм. модуль 2 84 24 12   48 88 6 2   80 

УСЬОГО ГОДИН 120 32 16   72 120 10 4   106 
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5. Тематика лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність і роль страхового менеджменту 2 

2 
Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління 

страховою організацією 
2 

3 Тема 3. Планування у страховій організації 2 

4 
Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового 

менеджменту 
2 

5 
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховій 

справі 
4 

6 Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування 4 

7 Тема 7. Врегулювання страхових претензій 4 

8 Тема 8. Управління грошовими потоками страховика 4 

9 Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика 4 

10 Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях 4 

Разом 32 

 

5. Теми семінарських (практичних) занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  

Сутність і роль страхового менеджменту. Ресурсний 

потенціал, структура й органи управління страховою 

організацією 

2 

2.  
Планування у страховій організації. Комунікації та 

інформаційне забезпечення страхового менеджменту 
2 

3.  Управління маркетинговою діяльністю в страховій справі 2 

4.  Управління відбором ризиків на страхування 2 

5.  Врегулювання страхових претензій 2 

6.  Управління грошовими потоками страховика 2 

7.  Управління фінансовою надійністю страховика 2 

8.  Фінансовий моніторинг у страхових організаціях 2 

Разом: 16 
 

 

Заняття 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

СТРАХОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. 

План 

1. Необхідність страхового захисту 

2. Загальна характеристика страхового ринку 

3. Сутність страхового менеджменту 
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4. Етапи прийняття рішень у страховому менеджменті 

5. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища страхової організації 

6. Загальна характеристика ресурсного потенціалу страхової організації 

7. Структура, формування та шляхи оптимізації ресурсного потенціалу 

страхової організації 

8. Види страхових компаній і порядок їх створення 

9. Організаційна структура страхової компанії 

10. Органи управління страховою компанією та їхні функції 

11. Об’єднання страховиків та їхні функції 

 

Заняття 2. ПЛАНУВАННЯ У СТРАХОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ. 

План 

1. Сутність планування та особливості його здійснення в страхових 

організаціях 

2. Планувальна функція як реагування на динамічні зміни зовнішнього 

середовища функціонування страхової організації 

3. Зміст планування у процесуальному аспекті 

4. Формування системи планування в страхових організаціях 

5. Організація розроблення планів в страхових організаціях 

6. Економічне обґрунтування запланованої діяльності страховика 

7. Сутність комунікацій і їх роль у системі страхового менеджменту 

8. Комунікаційний процес, його елементи та етапи 

9. Способи комунікацій. Комунікаційні канали і сфери їх використання у 

страхуванні 

10. Механізм інформування та концептуальна модель системи 

інформаційного забезпечення страхового менеджменту 

11. Методи і технологія інформаційного забезпечення страхового 

менеджменту 

 

Заняття 3. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

СТРАХОВІЙ СПРАВІ. 

План 

1. Сутність та основні категорії страхового маркетингу 

2. Необхідність та методика проведення маркетингових досліджень у 

страхуванні 

3. STP-маркетинг 

4. Фактори та критерії сегментації страхового ринку 

5. Маркетингові стратегії охоплення страхового ринку 

6. Зміст, процедура та стратегії позиціювання страхової послуги на 

ринку. 

7. Реклама як ефективний інструмент страхового маркетингу 

8. Канали реалізації страхових послуг 
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Заняття 4. УПРАВЛІННЯ ВІДБОРОМ РИЗИКІВ НА СТРАХУВАННЯ 

План 

1. Поняття ризику 

2. Класифікація ризиків 

3. Ризик-менеджмент. Методи оцінки ризику 

 

Заняття 5. ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ПРЕТЕНЗІЙ 

План 

1. Сутність та механізм урегулювання страхових претензій.  

2. Процес урегулювання збитків.  

3. Інститут аварійного комісара в системі експертних оцінок причин і 

наслідків страхових подій.  

4. Урегулювання збитків в особовому страхуванні.  

5. Урегулювання збитків в майновому страхуванні.  

6. Урегулювання збитків в страхуванні відповідальності. 

 

Заняття 6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВИКА 

План 

1. Поняття та види грошових потоків страхової організації 

2. Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками 

страхової організації 

3. Планування грошових потоків страхової компанії. Розробка плану 

надходжень і витрат коштів 

 

Заняття 7. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВИКА  

План 

1. Порядок визначення рівня фінансової надійності страховиків 

2. Умови забезпечення платоспроможності страховиків 

3. Страхові резерви: види, порядок формування і використання 

4. Механізм формування резервів зі страхування життя 

5. Розміщення страхових резервів зі страхування життя 

6. Механізм формування, облік та напрямки розміщення страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя 

7. Організація антикризового управління фінансовою стійкістю 

страховика 

 
Заняття 8. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЯХ 

План 

1. Сутність, рівні та суб’єкти системи фінансового моніторингу. 

Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу у сфері 

страхування (перестрахування).  

2. Фінансові операції страхової організації, що підлягають обов'язковому 

та внутрішньому фінансовому моніторингу.  
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3. Правила та програми внутрішнього фінансового моніторингу 

страхової компанії.  

4. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму та порядок 

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу у страхуванні (перестрахуванні) 

 

6. Тематика оглядових лекцій та семінарських (практичних) 

занять для студентів заочної форми навчання 
 

6.1. Тематика оглядових лекцій для студентів заочної форми 

навчання 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Сутність і роль страхового менеджменту 1 

2.  
Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи 

управління страховою організацією 
1 

3.  Тема 3. Планування у страховій організації 1 

4.  
Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення 

страхового менеджменту 
1 

5.  
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в 

страховій справі 
1 

6.  Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування 1 

7.  Тема 7. Врегулювання страхових претензій 1 

8.  Тема 8. Управління грошовими потоками страховика 1 

9.  Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика 1 

10.  
Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових 

організаціях 
1 

 Разом: 10 

 

6.2. Тематика семінарських (практичних) занять  

для студентів заочної форми навчання 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  

Сутність і роль страхового менеджменту. Ресурсний 

потенціал, структура й органи управління страховою 

організацією 

2 

2.  
Управління фінансовою надійністю страховика. 

Фінансовий моніторинг у страхових організаціях. 
2 

Разом: 4 
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Заняття 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. РЕСУРСНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

План 

1. Необхідність страхового захисту 

2. Загальна характеристика страхового ринку 

3. Сутність страхового менеджменту 

4. Етапи прийняття рішень у страховому менеджменті 

5. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища страхової організації 

6. Загальна характеристика ресурсного потенціалу страхової організації 

7. Структура, формування та шляхи оптимізації ресурсного потенціалу 

страхової організації 

8. Види страхових компаній і порядок їх створення 

9. Організаційна структура страхової компанії 

10. Органи управління страховою компанією та їхні функції 

11. Об’єднання страховиків та їхні функції 

 

Заняття 2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮ СТРАХОВИКА. 

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. 

План 

1. Порядок визначення рівня фінансової надійності страховиків 

2. Умови забезпечення платоспроможності страховиків 

3. Страхові резерви: види, порядок формування і використання 

4. Механізм формування резервів зі страхування життя 

5. Розміщення страхових резервів зі страхування життя 

6. Механізм формування, облік та напрямки розміщення страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя 

7. Організація антикризового управління фінансовою стійкістю 

страховика 

8. Сутність, рівні та суб’єкти системи фінансового моніторингу. 

Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу у сфері 

страхування (перестрахування).  

9. Фінансові операції страхової організації, що підлягають обов'язковому 

та внутрішньому фінансовому моніторингу.  

10. Правила та програми внутрішнього фінансового моніторингу 

страхової компанії.  

11. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму та порядок 

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу у страхуванні (перестрахуванні) 
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7. Самостійна робота 
 

№ 

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 6 

4.  Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення 

страхового менеджменту 
6 

5.  Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в 

страховій справі 
3 

6.  Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування 3 

7.  Тема 7. Врегулювання страхових претензій 3 

8.  Тема 8. Управління грошовими потоками страховика 3 

9.  Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика 3 

10.  Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях 3 

Разом: 42 

 
7.1. Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 

 

Контрольна робота навчальним планом не передбачена. 

 

8. 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 
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менеджмент” може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, 

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

умовах. У певних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента 

до потрібних дидактичних засобів. Графік доводять до відома студентів на 

початку поточного семестру.  

Результати індивідуального навчально-дослідного завдання студент 

доповідає на практичних заняттях, а також на науково-практичних 

студентських конференціях, наукових студентських семінарах кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту (секція «Страхування») Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

9. Методи навчання 
 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Страховий 

менеджмент” здійснюється на основі поточно-модульного контролю (залік) і 

підсумкового контролю знань (залік).  

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з навчальної 

дисципліни використовують такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування,  проведення тестування, 

розв’язок задач, розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що 

містять тестування, задачі, тощо; 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни 

“Страховий менеджмент” є: 

- систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

- виконання модульних (контрольних) завдань; 

- виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях беруть до уваги: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних 

заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань беруть до уваги 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

При оцінці виконання самостійної роботи (індивідуальних навчально-

дослідних завдань) беруть до уваги: рівень опрацювання та засвоєння теми в 

цілому чи окремих питань, підготовка рефератів, розв’язок задач, складання 

тестів тощо. 

Періодичний модульний контроль проводиться у формі тестів та 

розв'язання практичних завдань.  
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Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

10. Методи контролю 
 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

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.  

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, навчальну картку студента. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюють студентам 
 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

(Поточне тестування та самостійна робота) 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ТІ, Т2 ... Т10 — теми змістових модулів 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

(Поточне тестування, самостійна робота, екзамен) 
Поточне тестування та 

самостійна робота 
Підсумковий тест (екзамен) Сума 
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50 50 100 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ЕСТS 
 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

Залік 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре 
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 Е Достатньо 

26-50 FX 

Незадовільно 

з правом 

повторного 

складання Незадовільно 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-25 F 

Незадовільно 

за формою 

„К” 

Не зараховано з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Плиса В.Й. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів 

спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка 

та підприємництво» – Львів: Видавничий центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка,2013. – 18с. 

2. Плиса В.Й. Тематика й методичні вказівки до виконання індивідуальних 

навчально-наукових завдань з навчальної дисципліни «Страховий 

менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» 

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» – Львів: Видавничий 

центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2013. – 

20с. 
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13. 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.  

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. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/. 

12. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”.– [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/ 

13. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”. – 

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/. 

14. Закон України „Про страхування”. – [Електронний ресурс]: Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр/. 

15. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/
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доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”. – 

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/. 

16. Закону України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого 

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”.– [Електронний 

ресурс]: Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/. 

17. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг”. – [Електронний ресурс]: Верховна Рада України.– 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/. 

18. Кравченко В.О. Менеджмент: навч. посібник. / В.О Кравченко. – Одеса: 

Атлант, 2013. – 165 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/485/.pdf. 

19. Кравченко В.О. Основи менеджменту: навч. посібник. / В.О Кравченко. – 

Одеса: Атлант, 2012. – 211 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/.../Kravchenko/MANAGEMENT/.pdf. 

20. Плиса В.Й. Організація стратегічного управління страховиком в умовах 

переходу до ринку. / В.Й. Плиса. // Науковий вісник Волинського 

державного університету імені Лесі Українки [Економічні науки]. – 2001. – 

№ 3. – С. 150-153. . 

21. Плиса В.Й. Проблеми організації антикризового управління страховими 

організаціями в умовах переходу до ринку. / В.Й. Плиса. // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С. 54-55. 

22. Плиса В.Й. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю 

страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль // Вісник соціально-економічних 

досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 / Одеський державний 

економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 146-151. 

23. Плиса В.Й. Антикризове управління діяльністю страховика. / В.Й. Плиса, 

З.П. Плиса. // Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ 

НЛТУ України, 2010. − С.221-226. . 

24. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування 

структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. 

/ В.Й. Плиса. // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. 

М.Ф.Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 

2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394. . 

25. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми 
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