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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Фінанси страхових компаній» спрямована на формування у студентів теоретичних 

знань та вироблення практичних навичок щодо сутності та ролі фінансів страхових компаній, ефективного 

застосування базових концепцій, що пояснюють механізми управління ними на практиці. 

Головним завданням курсу є оволодіння методологією дослідження фінансів страхових компаній, 

набуття вмінь критично аналізувати ефективність їх організації з використанням сучасних методик 

фінансового менеджменту та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим обґрунтуванням напрямів 

їх розв’язання, набуття навиків щодо управління фінансами страхових компаній як суб’єктів страхового 

бізнесу, формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, капіталу та страхових резервів 

страховиків; розуміння кругообігу їх грошових коштів; оптимізації структури дозволених активів; порядку 

формування та розподілу фінансового результату страхових організацій; оцінки фінансового стану 

страховиків та рівня їх платоспроможності. 

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / сем.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

 

5 / 3 

 

1.Сутність фінансів 

страхових компаній та 

особливості їх організації 

Знати страхову термінологію, специфіку 

діяльності фінансової установи та необхідність 

державного регулювання діяльності страховика 

 
Тести, 

питання 

 

4 / 3 

 
2. Фінансові ресурси 

страхових компаній 

Вміти пояснювати базові основи формування 

фінансових ресурсів страхових компаній, розуміти 

склад та порядок формування власних, залучених і 

позикових фінансових ресурсів страхових 

організацій, структуру їх капіталу та методи її 

оптимізації; концепції вартості капіталу 

страховика та характеристики методичних 

підходів щодо її оцінки 

 

Кейси 

Силабус курсу 

Фінанси страхових компаній 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування  

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 Освітньо-професійна програма – «Фінансовий менеджмент» 

 

Рік навчання: ІV   Семестр: 7 

Кількість кредитів: 5 

Мова викладання: українська 



 

 
4 / 3 

 

3. Грошові надходження 

страхових компаній 

Проводити аналіз грошових надходжень 

страховиків від їх операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності, інших доходів 

 
Кейси, задачі 

 
 

 

6 / 4 

4. Страхові резерви, їх 

склад і порядок 

формування 

Здійснювати аналіз страхових технічних резервів 

із загального страхування та математичних 

резервів, на основі чого використовувати 

методику їх формування у розрізі резервів премій, 

резервів збитків, інші видів технічних резервів, 

резервів довгострокових зобов’язань і резервів 

належних виплат страхових сум 

 

 
Кейси, задачі 

 

5 / 3 

5. Розміщення страхових 

резервів 
Вміти пояснювати необхідність державного 

регулювання розміщення коштів страхових резервів 

та нормативи розміщення й інвестування коштів 

страхових резервів 

 
Тести, 

питання 

5 / 3 
6. Фінансові результати 

діяльності страхових 

компаній 

Здійснювати аналіз економічної природи прибутку 

страхової компанії, порядку його визначення від 

страхової діяльності, а також напрямків розподілу 

Кейси, задачі 

 

4 / 3 

7. Оподаткування страхових 

компаній 
Вміти пояснювати систему оподаткування 

страхових організацій в Україні та методику 

оподаткування страховиків згідно з Податковим 

Кодексом; знати процедуру заповнення декларації з 

податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 

 

 

Кейси, задачі 

 
6 / 4 8. Фінансовий стан 

страховика та його оцінка 

Вміти аналізувати фінансовий стан страховика, 

використовуючи показники фінансової надійності 

та чинників, що її забезпечують; оцінювати 

платоспроможність страхової компанії 

 

 
Кейси, задачі 

 
 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. Дніпро: 

Пороги, 2019. 198 с. 

2. Алескерова Ю., Сідак О. Управління капіталом страхових компаній. Інфраструктура ринку. 

2018. Вип. 18. С. 300–306. 

3. Алескерова Ю., Чорній О. Розвиток інноваційної діяльності в страхових компаніях України. 

Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 20. С. 208–213. 

4. Алескерова Ю., Астапкевич А. Фінансовий контроль за страховими компаніями. 

Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 420–426. 

5. Аранчій В. І., Остапенко О. М., Остапенко Т. М. Страховий менеджмент : навч. посіб. 

Полтава : ПДАА, 2018. 252 с. 

6. Березька К., Кнейслер О., Спасів Н., Кулина Г. Інформаційна технологія прогнозування 

фінансових результатів страхових компаній. Ukrainian Journal of Information Technology. 2021. 

Vol. 3. No 2. P. 87-93. 

7. Біла Д. В. Регулювання діяльності страхових компаній у Європейському Союзі. Бізнесінформ. 

2018. №4. С. 33–39. 

8. Качула С., Лисяк Л., Ляшевський Я. Аналіз формування доходу і розподілу прибутку 

страхових компаній (на прикладі АК “Страхова група “ТАС”). Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 12-

19. 

9. Клепікова О. А., Поліщук С. О., Сарамков О. А., Нечай Д. В. Аналіз головних показників 

фінансової стійкості страхової компанії з використання імітаційного моделювання. Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. Вип. 

96. С. 80–94. 



10. Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. Фінансові ризики в діяльності страхових 

компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління : монографія. Івано-

Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2020. 171 с. 

11. Кучеренко В. В., Данкевич Р. Форми інтеграції банківського і страхового капіталу : 

монографія. Л. : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. 284 с. 

12. Маршук Л., Плахтій В. Особливості оподаткування страхових компаній в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. 2019. № 3 (67). С. 443–447. 

13. Пікус Р., Лялькін О. Формування інвестиційної стратегії страхової компанії в умовах 

сучасних викликів. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 3. С. 41–48. 

14. Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика: Розпорядження Нацкомфінпослуг 07.06.2018 р. № 850. Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7. 

15. Про страхування : Закон України від 04.10 2001 № 2745-III (зі змінами і доповненнями). 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-14. 

16. Про страхування : Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-ІХ. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text. 

17. Фомина В. С. Роль бізнес-планування в управлінні страховою компанією. Ефективна 

економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7676. 

18. Цуркан І. М., Остапенко А. О. Фінансова стійкість страхової компанії та ключові умови її 

забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7766. 

19. Шейко Ю. О. Пріоритети інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні. Економічний 

форум. 2020. № 1. С. 106–112.  

20. Шірінян Л. В., Шашенко О. В., Шірінян А. А. Економіко-правовий аналіз розміщення 

страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів. Бізнес Інформ. 

2019. № 7. C. 250–260. 

21. Шірінян А. А., Шірінян Л. В. Ключові показники ефективності функціонування страхового 

ринку для покупців страхових послуг. Проблеми економіки. 2019. №3. C. 226–232. 

22. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності 

ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння. 

Облік і фінанси. 2019. № 1 (83). С. 153–162. 

23. Шолойко А. С. Забезпечення стійкості страхового ринку України. Вісник Академії праці, 

соціальних відносин і туризму. 2018. № 4. С. 31–41. 

24. Achkasova S. A. Developing the methodical approach to assessing the financial security of 

insurance market. URL: http://fkd.org.ua/article/view/109929/105388. 

25. Bellando J.-L. Assessing the financial health of insurance undertakings to protect the insured from 

the risks to which these firms are exposed: Solvency rules. URL: https://www.oecd.org/finance/ 

insurance/1857594.pdf. 

26. Hilton J. Deloitte expects robust 2019 insurance M&A activity. URL: 

https://insurancenewsnet.com/innarticle/deloitte-expects-robust-2019-insurance-ma-

activity#.XQo6wR b7Tct. 

27. Kumar N. Global insurance in 2018: Pursuit of growth amid cautious optimism. URL: 

https://www.linkedin.com/pulse/global-insurance-2018-pursuit-growth-amid-cautious-optimism-

kumar. 

28. VanderLinden Sabina L.B, Millie Shân M., Anderson Nicole, Chishti Susanne. The INSURTECH 

Book: The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries. 

Wiley, 2018. 321 p. 

29. Nealon P., Yit B. A Financial Approach for Determining Capital Adequacy and Allocating Capital 

for Insurance Companies. URL: http://www.actuaries.org/AFIR/colloquia/tokyo/nealon_yit.pdf. 

30. Shepherd V. Multiple Income Streams in Insurance: Create Life Long Financial Security. Georgia: 

Jonesboro, 2019. 64 p. 

 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
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поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 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 контрольних робіт заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 
Заліковий 

модуль 1 

 
Заліковий  

модуль 2 

 
Заліковий 

модуль 3 

 
Письмовий  

екзамен 

 

Разом 

20% 20% 20% 40%  

 

100% 

1. Усне 

опитування під 

час занять (1-4 

теми) – 5 балів за 

тему – макс. 20 

балів 

2. Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування – макс. 

80 балів 

1. Усне опитування під 

час занять (5-8 теми) 5 

балів за тему – макс. 20 

балів 

2. Модульна 

контрольна робота, 

тестування – макс. 80 

балів 

1. Підготовка КПІЗ – 

макс. 30 балів. 

2. Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 

3. Участь у тренінгах – 

макс. 30 балів 

1. Тестові завдання (25 

тестів по 2,5 бали за 

тест) – макс. 50 балів. 

2. Пит. 1 – макс. 15 балів. 

3. Пит. 2 – макс. 15 балів. 

4. Дві задачі – 20 балів. 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


