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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Менеджмент страхової діяльності” входить 
до програм фахової підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфіка-
ції слухачів Міжрегіональної Академії управління персоналом за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями магістра денної, вечірньої та заочної 
форм навчання. 
Мета вивчення дисципліни — надання глибоких знань із питань те-

орії створення та практичного застосування конкретних механізмів 
управління страхуванням, перестрахуванням і формуванням, розміщен-
ням страхових резервів та їх управлінням в діяльності страхових органі-
зацій. 
Завдання дисципліни: 
1. Вивчення сутності, ролі та механізму управління страховою діяль-

ністю, що дозволить сформувати рівень знань для успішного застосову-
вання в галузі страхування та повністю використовувати можливості 
страхового захисту в роботі та особистому житті. 

2. Вивчення засобів організації та розвитку страхової компанії й ре-
гулювання страхової діяльності. 

3. Здобуття знань з основних напрямів управління страховою діяль-
ністю з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

4. Набуття практичних навичок планування та прийняття управлінсь-
ких рішень при здійсненні страхування, перестрахування та інвестицій-
ної діяльності страхових компаній.  

Наявність глибоких і сталих знань з дисципліни “Менеджмент стра-
хової діяльності” є обов’язковою для завершення навчання за програма-
ми підготовки магістра. 
Предмет дисципліни — відносини, що виникають у процесі управ-

ління формуванням, розподілом і використанням страхових фондів. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни. 
Методична основа дисципліни “Менеджмент страхової діяльності” 

— це сучасні економічні теорії та концепції менеджменту, страхування, 
фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід 
з теорії та практики організації страхування та надання страхових по-
слуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн 
зі сталою ринковою економікою, що максимально адаптовані до реаль-
них умов розвитку національної економіки, а також теоретичні та прак-
тичні досягнення практики менеджменту страхової діяльності на націона-
льному страховому ринку. 
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Вимоги до студентів, які вивчають дисципліну. 
Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни, студенти ма-

ють прослухати лекції та взяти участь у семінарських та/або практичних 
заняттях, передбачених навчальним планом, пройти рубіжний контроль 
у вигляді відповідей на контрольні тестові завдання, а також самостій-
них (позааудиторних) занять у формі виконання письмових контрольних 
робіт (якщо вони передбачені навчальним планом). У кожній роботі має 
бути вичерпна та аргументована відповідь на визначені в ній питання.  

При виконанні письмових контрольних робіт студентам, як правило, 
необхідно проконсультуватися з викладачем (лектором) і узгодити з ним 
тематику, зміст контрольної роботи у вигляді розгорнутого плану та 
обов’язкові для використання літературні джерела. Під час виконання 
контрольних робіт слід використовувати рекомендовану літературу, на-
ведену в списку, та інші джерела інформації (Інтернет і періодичні ви-
дання, матеріали страхових компаній за тематикою контрольної роботи 
тощо). Наявність у контрольній роботі оригінальних матеріалів, резуль-
татів власних аналітичних досліджень і висновків автора є необхідною 
умовою її позитивного оцінювання.  

При оформленні контрольної роботи необхідно користуватися вказі-
вками, наведеними в розділі “Методичні вказівки та завдання до вико-
нання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання”.  
Остаточний контроль рівня здобутих знань. 
Завершується процес навчання складанням іспиту (заліку). Список 

контрольних питань для підготовки до іспиту (заліку) наведено нижче. 
До іспиту (заліку) допускають студентів, які опрацювали робочу про-
граму дисципліни в повному обсязі, пройшли всі стадії рубіжного конт-
ролю і не мають поточних заборгованостей. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МЕНЕДЖМЕНТ  СТРАХОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Науково-методологічні основи менеджменту страхової  
діяльності 

2 Регулювання страхової діяльності 
3 Стратегія страхової діяльності 
4 Організація страхової компанії та управління нею 
5 Планування страхової діяльності 
6 Управління якістю страхового продукту 
7 Управління системою продажів страхових продуктів  

і персоналом 
8 Управління ризиками страхової діяльності 
9 Управління перестрахувальною діяльністю 

10 Фінансовий менеджмент страхової діяльності 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МЕНЕДЖМЕНТ  СТРАХОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема  1 .  Науково-методологічні основи менеджменту страхової 
діяльності 

Поняття страхової діяльності. Теоретичні основи здійснення страхо-
вої діяльності. Види страхової діяльності, тенденції їх розвитку в Украї-
ні. Суб’єкти страхової діяльності на страховому ринку України.  

Поняття менеджменту страхової діяльності. Страхова організація як 
складна багатофункціональна система. Основні властивості системи: 
обмеженість, цілісність, взаємозалежність і взаємодія, структурність, іє-
рархічність тощо. Системний та ситуаційний підходи в менеджменті 
страхової діяльності. Принципи та функції менеджменту страхової дія-
льності.  

Література [1; 29; 35; 42; 47; 50; 53; 54; 56; 66; 69] 

Тема  2 .  Регулювання страхової діяльності 

Необхідність, сутність і призначення регулювання страхової ді- 
яльності.  
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Склад системи правового регулювання страхових відносин. Страхове 
законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. Струк-
тура страхового законодавства України.  

Державний нагляд і регулювання страхової діяльності — завдання, 
функції, права й обов’язки. Державна комісія з регулювання ринків фі-
нансових послуг як спеціальний уповноважений центральний орган ви-
конавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю та її функції. 
Реєстрація та ліцензування суб’єктів страхового ринку (страховиків, по-
середників). Функції контролю за діяльністю суб’єктів страхового рин-
ку, забезпечення гласності їхньої діяльності і підтримки правопорядку в 
галузі тощо.  

Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої та но-
рмативної бази регулювання страхової діяльності в Україні. 

Література [1–3; 8; 22; 32; 33; 51; 54; 57; 61; 66; 73] 

Тема  3 .  Стратегія страхової діяльності 

Стратегічний менеджмент страхової діяльності як динамічна сукуп-
ність взаємопов’язаних процесів: аналіз середовища, визначення місії та 
цілей, вибір стратегії, оцінка і контроль реалізації стратегії. 

Особливості аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища стра-
хової організації. 

Стратегічні цілі менеджменту страхової діяльності та чинники їх ви-
бору.  

Види стратегій страхової діяльності. Стратегії бізнесу, функціональні 
стратегії та принципи їх формування. Складові оцінки та контролю реалі-
зації стратегії. 

Стан і напрями розвитку стратегічного менеджменту страхової дія-
льності в Україні. 

Література [14–16; 21; 25; 29; 35; 41; 44; 50; 54; 60; 61] 

Тема  4 .  Організація страхової компанії та управління нею 

Зміст і принципи організації менеджменту страхової діяльності. 
Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на створення різнови-

дів організаційно-правових форм здійснення страхової діяльності на віт-
чизняному ринку. 

Основні організаційно-правові форми здійснення страхової ді-
яльності в Україні. Акціонерна страхова компанія. Представництво, аге-
нтство, філія страхової компанії. 
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Процес створення страхової компанії: реєстрація страховика як юри-
дичної особи та надання юридичній особі статусу страховика. Спеціалі-
зація страховика: страховики, які здійснюють страхування життя; стра-
ховики, які здійснюють загальні види страхування; страховики, які здій-
снюють перестрахування. Вимоги до реорганізації та ліквідації страхо-
вика. 

Організаційна структура страховика. Основні типи організаційних 
структур страховиків, їх переваги та недоліки. Обов’язки керівників ви-
щої і середньої ланки, працівників. Етапи вдосконалення організаційних 
структур. 

Управлінський цикл страхової компанії: аналіз і планування, органі-
зація діяльності, контроль і регулювання. 

Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності. Пошук, 
обробка, аналіз і синтез інформації у страховій діяльності. Функції інфор-
маційних систем у страховій компанії. Мета, завдання та основні функ-
ції автоматизованих офісних систем у страхових компаніях. Структура 
офісної системи. 

Література [1; 6; 9; 12; 22; 29; 32; 43; 51; 54; 59; 67; 71; 73] 

Тема  5 .  Планування страхової діяльності 

Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяльності 
та його етапи.  

Умови планування в менеджменті страхової діяльності. Основні ме-
тоди розробки планів менеджменту страхової діяльності. 

Вимоги до поточного, оперативного та стратегічного планування 
страхової діяльності. Основні розділи типового бізнес-плану: призна-
чення плану, вихідна інформація про страхову компанію та її сегмент 
страхового ринку, вибір страхових послуг, дослідження ринку страхових 
послуг, аналіз конкурентів, складання прогнозу обсягів продажів, вибір 
місця діяльності, план діяльності, план маркетингу, організаційний план, 
юридичний план, організація бухгалтерського обліку, контролю і внут-
рішнього аудита, аналіз ступеня ризику, фінансовий план, резюме біз-
нес-плану, додатки. 

Технологія складання та практичної реалізації планів у страховій 
компанії.  

Література [8; 12; 14; 20; 24; 34; 35; 37; 42; 44; 49; 54; 55; 67] 
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Тема  6 .  Управління якістю страхового продукту 

Зміст і завдання управління якістю страхового продукту. Класифіка-
ція страхових послуг за ознаками — ринкова активність, економічна, 
юридична, за обсягом страхового захисту тощо.  

Управління наданням окремих видів страхових послуг: управління їх 
розробкою, обсягом, структурою, якістю і реалізацією. Договір страху-
вання як основний інструмент для реалізації страхового продукту доб-
ровільного та обов’язкового страхування. Схеми процесу розробки 
страхового продукту. Страховий маркетинг. Розвиток продуктової стра-
тегії страхової компанії — продаж освоєного страхового продукту на 
нових ринках, використання різних типів диверсифікації, залучення до-
даткових інвестицій для розвитку страхової компанії в різних напрямках 
тощо.  

Управління портфелем конкурентоспроможних страхових послуг. 
Концепція М. Портера при визначенні середовища страхового продукту 
і його конкурентні можливості. Напрями дослідження конкурентів: оці-
нка їх перспектив та дій. Позиції конкурентної боротьби, в яких можуть 
перебувати страхові компанії. Аналіз страхового портфеля з викорис-
танням матриць Бостонської консультаційної групи, фірми МакКінзі 
тощо. Управління страховим портфелем як засіб виявляння і оцінки дія-
льності компанії з метою вкладення коштів у найприбутковіші або най-
перспективніші її напрями і скорочення (припинення) інвестицій у непе-
рспективні.  

Сучасний стан і напрями розвитку управління якістю страхових про-
дуктів в Україні. 

Література [1; 8; 12; 14; 17; 23; 25; 37–41; 48; 52–54; 61; 67] 

Тема  7 .  Управління системою продажів страхових продуктів  
і персоналом 

Особливості страхової послуги як товару. Роль продажів страхових 
продуктів у розвитку страхової діяльності. Поняття, типи і основні 
принципи функціонування систем продажів страхових про- 
дуктів.  

Загальні закономірності та основні напрями прямої продажі: офісної, 
поштового розсилання, використання Інтернету. 

Система продажів через страхових посередників. Страхові агенти — 
фізичні особи, юридичні особи. Продаж через незалежних страхових 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

9 

брокерів і професіональних фінансових консультантів. Вимоги законо-
давства України до страхових посередників.  

Переваги і недоліки різних систем продажів, їх порівняльний аналіз і 
напрями використання за видами страхових послуг.  

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

Роль менеджера в управлінні страховою компанією. Модель для ана-
лізу та оцінки ділових якостей менеджера. Формування колективу стра-
хової компанії та роль мотивації в страховій діяльності.  

Література [5; 11; 17; 26; 28; 33; 37; 47; 51; 54; 61; 66; 68]  

Тема  8 .  Управління ризиками страхової діяльності 

Визначення поняття “менеджмент ризиків страхової діяльності”, йо-
го мета і зміст. Процедури менеджменту ризиків у страховій ді- 
яльності.  

Особливість ідентифікації та оцінки ризиків страхової діяльності.  
Організаційно-технічні та фінансово-договірні способи управління 

ризиками. Особливість страхування і перестрахування ризиків діяльнос-
ті страхової організації.  

Повний цикл управління ризиками і особливості основних етапів йо-
го застосування.  

Література [18; 19; 39; 50; 54; 62; 66; 70] 

Тема  9 . Управління перестрахувальною діяльністю 

Визначення та зміст перестрахування. Функції перестрахування як 
забезпечення страхового захисту для значних ризиків, диверсифікації 
ризиків, вирівнювання страхових сум і формування збалансованого 
страхового портфеля при заданих параметрах фінансової усталеності та 
рентабельності страхових операцій.  

Законодавче регулювання перестрахувальної діяльності. Вимоги 
чинного законодавства до здійснення перестрахування на території 
України та за її межами. 

Принципи управління перестрахувальною діяльністю. Принципи 
відшкодування, граничної сумлінності та особливості їх додержання. 
Норматив максимальної відповідальності.  

Управління пропорційним і непропорційним перестрахуванням. Фа-
культативне та облігаторне перестрахування.  
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Управління перестрахувальною діяльністю з вітчизняними та закор-
донними перестраховиками. 

Література [1; 4; 8; 17; 22; 30; 45; 52; 54; 58; 61; 66] 

Тема  10.  Фінансовий менеджмент страхової діяльності 

Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової ком-
панії. 

Оцінка фінансових ресурсів страхової компанії, їх джерел і форм ру-
ху. Статутний капітал: величина, структура. Страхові резерви і страхові 
активи. Нормативні співвідношення між страховими активами і страхо-
вими зобов’язаннями.  

Аналіз страхових операцій, факторів управління ризиком і фінансо-
вими результатами (прибутком і рентабельністю). 

Планування фінансової діяльності страхової компанії. Річний і квар-
тальний плани доходів і витрат. Контроль фінансових результатів і при-
бутку, обсягу страхових резервів і спеціальних фондів. 

Основні принципи й особливості управління фінансами страхової 
компанії.  

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

Управління платоспроможністю страховика.  
Управління формуванням і використанням прибутку.  
Податковий менеджмент страхової діяльності. 
Література [1; 3; 7; 10; 12–14; 20; 27; 35; 36; 45–47; 50; 53; 54; 61; 

63–69; 70; 73] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

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

2. Способи страхування та відповідні їм види страхової діяльності. 
3. Сутність інвестиційної складової в діяльності страхової компанії. 
4. Зміст і призначення основних принципів страхування. 
5. Сутність і передумови формування менеджменту страхової ді- 

яльності. 
6. Суб’єкти менеджменту страхової діяльності на страховому ринку 

України.  
7. Страхова організація як складна багатофункціональна система та її 

властивості.  
8. Середовище менеджменту страхової діяльності та його структура. 
9. Принципи та функції менеджменту страхової діяльності. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

11 

10. Взаємозв’язок менеджменту страхових операцій, менеджменту пе-
рестрахування та інвестиційного менеджменту страхової ді- 
яльності. 

11. Необхідність, сутність і призначення регулювання страхової діяль-
ності 

12. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової дія-
льності.  

13. Державний нагляд і регулювання страхової діяльності — завдання, 
функції, права та обов’язки. 

14. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг та її фу-
нкції. 

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 тощо. 
18. Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої бази 

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

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

менеджменті страхової діяльності. 
24. Стратегічні цілі менеджменту страхової діяльності та чинники їх 

вибору. 
25. Види стратегій страхової діяльності та принципи їх формування.  
26. Стан і напрями розвитку стратегічного менеджменту страхової дія-

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

ті на вітчизняному ринку. 
29. Акціонерна страхова компанія та її структура. Представництво, аге-

нтство, філія страхової компанії. 
30. Особливості створення страховика, що здійснює страхування життя. 
31. Особливості створення страховика, що здійснює загальні види стра-

хування. 
32. Особливості створення страховика, що здійснює перестрахування. 
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. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

12 

37. Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності. 
38. Інформаційні бази для страхової діяльності. Стан і напрями розвит-

ку інформаційного забезпечення вітчизняних страховиків. 
39. Функції автоматизованих офісних систем у страхових компаніях.  
40. Взаємозв’язок стратегії та планування менеджменту страхової дія-

льності. 
41. Основні методи розробки планів менеджменту страхової діяльності. 
42. Вимоги до поточного та оперативного планування страхової діяль-

ності. 
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 і завдання управління якістю страхового продукту. 
47. Управління здійсненням ризиковими видами страхування: сутність і 

складові.  
48. Управління здійсненням страхування життя: сутність і складові. 
49. Договір страхування як інструмент реалізації страхового про- 

дукту. 
50. Механізм розробки страхового продукту. 
51. Страховий маркетинг та його роль у менеджменті страхової ді- 

яльності. 
52. Конкурентні можливості та середовище страхового продукту за 

концепцією М. Портера. 
53. Аналіз страхового портфеля з використанням матриць Бостонської 

консультаційної групи. 
54. Аналіз страхового портфеля з використанням матриць фірми Мак-

Кінзі. 
55. Управління страховим портфелем конкурентоспроможних страхо-

вих послуг. 
56. Сучасний стан і напрями розвитку управління якістю страхових 

продуктів в Україні. 
57. Особливості страхової послуги як товару.  
58. Поняття, типи і основні принципи функціонування систем продажів 

страхових продуктів.  
59. Пряма система продажів страхових продуктів.  
60. Системи продажів страхових продуктів із залученням страхових 

агентів.  
61. Принципи управління мережею страхових агентів. 
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62. Системи продажів страхових продуктів через страхових і перестра-
хових брокерів.  

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

лом страховика. 
67. Менеджмент ризиків страхової діяльності: його мета і зміст. 
68. Особливість ідентифікації та оцінки ризиків страхової діяльності.  
69. Характеристика ризиків страхової діяльності. 
70. Організаційно-технічні способи управління ризиками страхової дія-

льності.  
71. Фінансово-договірні способи управління ризиками страхової діяльності. 
72. Страхування і перестрахування як засіб управління ризиками діяль-

ності страховика.  
73. Принципи організації служби менеджменту ризиків страхової ком-

панії. 
74. Повний цикл управління ризиками страхової діяльності. 
75. Визначення, зміст і функції перестрахування. Законодавче регулю-

вання перестрахувальної діяльності.  
76. Принципи управління перестрахувальною діяльністю.  
77. Управління пропорційним перестрахуванням.  
78. Управління непропорційним перестрахуванням.  
79. Порівняльний аналіз управління перестрахувальною діяльністю з ві-

тчизняними та закордонними перестраховиками. 
80. Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової 

компанії. 
81. Оцінка фінансових ресурсів страхової компанії. 
82. Показники, що використовуються в економічному аналізі страхових 

операцій. 
83. Планування фінансової діяльності страхової компанії.  
84. Основні принципи та особливості управління фінансами страхової 

компанії.  
85. Управління інвестиційним портфелем страхової компанії. 
86. Шляхи управління формуванням страхових резервів. 
87. Управління розміщенням страхових резервів. 
88. Управління платоспроможністю страховика.  
89. Управління формуванням і використанням прибутку.  
90. Податковий менеджмент страхової діяльності. 
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ   
ДЛЯ  СТУДЕНТІВ  ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ  НАВЧАННЯ 

Контрольна робота має відображати окремі теоретико-практичні 
проблеми страхування і виконуватися студентом після вибору ним від-
повідних питань (завдань). У зв’язку зі специфічними особливостями 
навчальних дисциплін, контрольна робота виконується письмово у фор-
мі реферату, в якому розглядаються конкретні ситуації.  

Під час виконання контрольної роботи студенти здійснюють такі за-
ходи: 

• уточнюють завдання, відшукують необхідні джерела для роботи 
над ними; 

• виявляють тенденції розвитку процесів, що випливають із зав-
дання, теоретично обґрунтовують та оцінюють їх; 

• конкретно вирішують завдання, здійснюють його пояснення та 
інтерпретацію; 

• формулюють заключні висновки, розкривають прогнози розвитку 
процесу (явища) у перспективі. 

Контрольна робота виконується студентами самостійно та 
обов’язково має містити: 

• зміст (номер завдання та його назву); 
• відповіді (із посиланнями на використану літературу) на три виб-

рані питання зі списку питань для контрольної роботи, наведено-
го нижче; 

• список використаної літератури.  
При виконанні кожного завдання необхідно зазначити його номер і 

переписати умову.  
Контрольна робота має бути викладена логічно і технічно правильно 

оформлена: написана чітким і розбірливим почерком у зошиті чи на ар-
кушах розміром 210×297 мм, допускаються інші варіанти — друкований 
(через 1,5 інтервали) чи комп’ютерний (1,5 інтервали, шрифт типу Times 
New Roman-14) текст. Сторінки мають бути пронумерованими і мати 
поля (зліва 30 мм, справа 15, зверху і знизу по 20 мм).  

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15–20 сторінок. 
Наприкінці роботи наводиться список використаних літературних дже-
рел, ставиться підпис студента і дата виконання. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Номер кожного з трьох питань контрольної роботи студент вибирає з 
трьох груп питань за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. 

Група питань 1 
1. Зміст і склад менеджменту страхової діяльності. 
2. Системний підхід у менеджменті страхової діяльності. 
3. Принципи і функції менеджменту страхової діяльності.  
4. Необхідність, сутність і призначення регулювання страхової діяль-

ності.  
5. Державний нагляд і регулювання страхової діяльності — завдання, 

функції, права та обов’язки.  
6. Стратегічний менеджмент страхової діяльності: сутність і його 

складові.  
7. Процес створення страхової компанії: реєстрація та ліцензування. 
8. Вимоги до реорганізації та ліквідації страховика.  
9. Основні типи організаційних структур страховиків, їх переваги та 

недоліки. 
10. Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності.  

 
Група питань 2 

1. Умови планування в менеджменті страхової діяльності.  
2. Технологія складання та практичної реалізації планів у страховій 

компанії.  
3. Управління наданням окремих видів страхових послуг (на вибір — 

видів майнового, особистого страхування та страхування відповіда-
льності). 

4. Управління портфелем конкурентоспроможних страхових послуг. 
5. Порівняльний аналіз систем продажів страхових продуктів певного 

виду страхування (на вибір — видів майнового, особистого страху-
вання та страхування відповідальності).  

6. Система продажів страхових продуктів через страхових посе- 
редників.  

7. Кадровий менеджмент у страховій діяльності. 
8. Процедури менеджменту ризиків у страховій діяльності.  
9. Особливість ідентифікації та оцінки ризиків страхової діяльності.  

10. Способи управління ризиками в страховій діяльності. 
 
Група питань 3 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

16 

1. Функції перестрахування та законодавче регулювання перестраху-
вальної діяльності. 

2. Принципи управління перестрахувальною діяльністю. 
3. Управління пропорційним і непропорційним перестрахуванням. 
4. Фінансовий менеджмент страхової компанії: сутність, принципи, 

склад, функції. 
5. Показники оцінки фінансового стану страхової компанії. 
6. Основні принципи та особливості управління фінансами страхової 

компанії.  
7. Управління інвестиційним портфелем страховика.  
8. Управління платоспроможністю страховика.  
9. Управління формуванням і використанням прибутку.  

10. Податковий менеджмент страхової діяльності. 
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