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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Страховий маркетинг» належить до блоку вибіркових дисциплін підготовки 

бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. Дисципліна «Страховий маркетинг» спрямована на 

формування у студентів базових знань з теорії маркетингової діяльності страхових компаній, 

засвоєння ними основних теоретичних положень та набуття необхідних практичних 

навичок, усвідомлення логіки та прийомів щодо застосування маркетингових інструментів, 

сучасного розуміння принципів та методології здійснення учасниками страхового ринку 

продуктової, комунікаційної та збутової політики, організації маркетингової діяльності та 

розробки і впровадження страховиками ефективних маркетингових стратегій. 

 

Структура курсу 

 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1 

Страховий 

маркетинг: 

сутність, принципи 

та функції 

Розглянути  еволюцію розвитку страхового 

маркетингу в Україні та світі. Знати сутність та 

особливості страхового маркетингу, принципи, 

цілі та завдання. Визначити роль страхового 

маркетингу в підвищенні результативності 

страхової компанії. 

Тестові 

завдання,  

питання 

2 

Маркетингові 

дослідження на 

ринку страхових 

послуг 

Знати методи проведення маркетингових 

досліджень. Вміти надавати маркетингову 

характеристику страхового ринку України та 

здійснювати оцінку місткості вітчизняного та 

Тестові 

завдання, 

питання 
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світового страхового ринку. 

3 

Характеристика 

страхового 

продукту та 

послуги в системі 

страхового 

маркетингу 

Знати поняття продукту та різницю між 

споживчими (матеріальними) продуктами та 

страховими послугами, основні характеристики 

страхової послуги як продукту, основні 

функції. Знати поділ страхових продуктів та 

цикл життя страхового продукту. 

Тестові 

завдання, 

питання 

4 

Продуктова 

політика страхової 

компанії 

Вміти формувати стратегію та тактику 

розроблення нового страхового продукту, 

здійснювати вибір конкурентної стратегії 

страхової компанії при формуванні продуктової 

політики. Знати особливості продуктової 

політики в майновому страхуванні, страхуванні 

життя, медичному страхуванні, страхуванні 

туризму, страхуванні катастрофічних ризиків, у 

сфері банківсько-страхової взаємодії. 

Тестові 

завдання, 

ситуаційні 

завдання 

5 

Способи 

просування 

страхового 

продукту на ринку 

Знати основні цілі та завдання промоції, 

елементи промоції (promotion-mix). Знати 

основні стратегії промоції та методи 

ефективного використання промоції. 

Розуміти сутність реклами продукту, 

інституційної реклами. Знати особливості 

просування майнового страхування, 

страхування життя, медичного страхування, 

сфери банкострахування, страхових продуктів, 

що містять покриття катастрофічних ризиків.  

Тестові 

завдання, 

питання 

6 
Збутова політика 

страхової компанії 

Розуміти роль збуту (дистрибуції) в 

маркетингу страхових послуг. Знати критерії 

вибору системи збуту та канали збуту 

страхових послуг. Знати види страхових 

посередників і роль та завдання страхових 

агентів. Вміти аналізувати системи 

індивідуального продажу та безпосереднього 

продажу. 

Тестові 

завдання, 

питання 

7 

Маркетингові 

комунікації на 

ринку страхових 

послуг 

Знати сутність та зміст комунікаційної 

політики страхової компанії, її цілі та засоби. 

Володіти знаннями щодо планування процесу 

використання засобів комунікацій, 

позиціонування страхових продуктів на ринку 

за допомогою їх характерних особливостей. 

Тестові 

завдання, 

питання 
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8 
Стратегія страхової 

компанії 

Розглянути стратегічний аналіз як інструмент 

діяльності страхової компанії. Вміти обирати 

місію компанії, здійснювати аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

компанії. Проводити моніторинг, контроль та 

моделювання  діяльності страховика. 

Розробляти маркетинговий план.  

Тестові 

завдання, 

ситуаційні 

завдання 

9 
Позиціонування 

страхової компанії 

Знати особливості формування маркетингової 

стратегії просування страхової компанії. Вміти 

аналізувати шахрайські схеми та їх вплив на 

просування страхової компанії. Вміти 

формувати імідж і бренд страхової компанії. 

Тестові 

завдання, 

ситуаційні 

завдання 

10 

Управління 

маркетинговою 

діяльністю 

страхової компанії 

Знати, сутність поняття «організація 

маркетингової діяльності» в страхових 

компаніях. Розуміти місце маркетингу в систем 

організації страхової компанії. Вміти 

порівнювати систему управління 

маркетинговою діяльністю вітчизняних та 

іноземних страхових компаній. 

Тестові 

завдання, 

питання 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 

більше 20%. Списування під час модульних контрольних робіт заборонені. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

навчального курсу. Проте з вагомих причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу з дозволу дирекції факультету.  

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 

1.  ктивність на заняттях – 

макс. 50 балів; 

2.  Модульна контрольна 

робота – макс. 50 балів. 

1.  ктивність на заняттях – 

макс. 50 балів; 

2. Ректорська контрольна 

робота – макс. 50 балів. 

1. Підготовка КПІЗ  – макс. 

40 балів; 

2. Захист КПІЗ  – макс. 40 

балів; 

3. Тренінг  –макс. 20 балів. 

 

Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно   (відмінно) 

85–89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60–64 E (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


