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Опис дисципліни 
Дисципліна “Економіка і фінанси страхових компаній” спрямована на ґрунтовне 

засвоєння студентами теоретичних знань та формування відповідних практичних навиків 
щодо організації й управління економікою та фінансами страхових фірм. 

Головним завданням курсу є послідовне та систематизоване вивчення порядку 
утворення, економічного механізму функціонування та ліквідації страхових компаній, їх 
організаційних структур; формування знань з вибору раціональної системи оплати праці та 
матеріального стимулювання працівників; освоєння порядку формування та використання 
статутного фонду, страхових резервів, прибутку від страхової діяльності; механізму 
оподаткування страхових компаній і методики визначення їх фінансової надійності та 
платоспроможності; ідентифікацію чинників формування ціни страхового продукту та 
розуміння специфіки грошових надходжень й інвестиційної діяльності страховика. 

 
Структура курсу 

 

№ з/п 
 

Тема 
 

Результати навчання 
 

Завдання 

 

1 

 
Утворення та ліквідація 
страхових компаній 

Розуміти порядок створення, функціонування та 
ліквідації страхових компаній та вирізняти 
існуючі організаційні форми страховиків. Вміти 
на практиці проводити фінансову санацію та 
оздоровлення страховика 

Тести, 
питання  

 

2 

Економічний механізм 
страхової компанії. 
Організаційні структури 
страховиків 

Розрізняти організаційні структури та 
економічний механізм страхової компанії, уміти 
на практиці застосовувати навики щодо 
формування фінансових, матеріальних, трудових 
ресурсів страховика 

Тести, 
питання 

Силабус курсу 
Економіка і фінанси страхових компаній 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 23 Соціальна робота 
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 
 
Рік навчання: 3  Семестр: 5 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 



 
3 

Оплата праці і матеріальне 
стимулювання в страхових 
компаніях 

Використовувати системи оплати праці та різну 
методику й моделі мотивації персоналу в 
страхових компаніях 

Тести, 
питання 

 
4 

Статутний фонд страхової 
компанії, його утворення 
та  використання 

Розуміти порядок утворення, формування та 
використання статутного фонду страховика 

Тести, 
питання 

 
5 

Ціна страхового продукту і 
грошові надходження 
страхової компанії 

Здатність ідентифікувати грошові надходження 
страхових компаній та застосовувати на практиці 
методику визначення ціни страхового продукту  

Тести, 
задачі 

 

6 

Страхові резерви, їх склад, 
порядок формування та 
використання 

Здійснювати аналіз страхових технічних резервів 
із загального страхування та математичних 
резервів. Здатність застосовувати на практиці 
методику формування страхових резервів. Вміти 
пояснювати необхідність державного 
регулювання розміщення коштів страхових 
резервів та нормативи розміщення й інвестування 
коштів страхових резервів 

Тести, 
задачі 

 
7 

Інвестиційна діяльність та 
формування портфеля 
інвестицій страховика 

Мати ґрунтовні знання щодо специфіки 
інвестиційної діяльності страховика та здатність 
оцінювати його інвестиційний портфель 

Тести, 
задачі 

 
8 

Утворення і використання 
прибутку в страхових 
компаніях 

Здатність застосовувати на практиці порядок 
утворення  прибутку страхової компанії у розрізі 
його страхової, фінансової, інвестиційної та іншої 
діяльності, визначати напрямки його розподілу  

Тести, 
задачі 

 
 

9 

Оподаткування страхових 
компаній 

Вміти пояснювати систему оподаткування 
страхових організацій в Україні та методику 
оподаткування страховиків згідно з Податковим 
кодексом України 

Тести, 
задачі 

 
10 

Фінансова надійність 
страхової компанії та 
критерії її визначення 

Мати ґрунтовні знання щодо фінансової 
надійності страховика та умов її забезпечення. 
Здатність визначати фінансову стійкість 
страхового фонду та страхових компаній 

Тести, 
задачі 

 
11 

Платоспроможність 
страхової компанії та 
умови її забезпечення 

Здатність застосовувати на практиці методику 
визначення рівня платоспроможності страхової 
компанії та ідентифікувати умови, які її 
забезпечують 

Тести, 
задачі 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних 
завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання 
модулів відбувається із дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і 
електронних джерел інформації під час контрольних заходів заборонено. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та 
дозволу дирекції факультету. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Заліковий   
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2 

Заліковий   
модуль 3 

30 % 40 % 30 % 
1. Опитування під час занять 
(1-4 теми) – 10 балів за тему – 
макс. 40 балів. 
2. Модульна контрольна 
робота –     макс. 60 балів 

1. Опитування під час 
занять (5-11 теми) 5 балів за 
тему – макс. 35 балів. 
2. Модульна контрольна 
робота – макс. 65 балів 

1. Підготовка КПІЗ – макс. 30 
балів. 
2. Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 
3. Участь у тренінгах – макс. 30 
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 
 


