
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СТРАХУВАННІ 
 

Мета курсу - засвоїти сучасні методи та прийоми управління фінансами 
підприємства; здобути глибокі знання з питань теорії створення та практичного 
застосування конкретних механізмів управління страхуванням. 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у страхуванні» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка  і макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», 
«Економіка підприємства», «Підприємницькі ризики», «Підприємництво і малий 
бізнес», «Менеджмент і маркетинг», «Теорія держави і права», «Підприємницьке 
право», «Потенціал і розвиток підприємства», «Аналіз конкурентоспроможності», 
вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Стратегія підприємства», 
«Інфраструктура ринку». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розуміння сутності і функцій фінансового менеджменту у 
страхуванні; здатність фінансового управління діяльністю страхових організацій. 

Програмні результати навчання: 
знати:  сутність, методологію, інструментарій та принципи фінансового 
менеджменту; систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та її 
користувачів; знати сутність, роль та функції фінансового менеджменту у 
страхуванні;  порядок реєстрації й ліцензування страхових компаній та зміст 
державного нагляду страхової діяльності; організаційні й законодавчі основи 
страхового підприємництва; 
вміти: застосовувати методичні підходи та інструментарій фінансового 
менеджменту в процесі управління підприємством; формувати та ефективно 
використовувати систему інформаційного забезпечення для прийняття рішень в 
процесі управління фінансами підприємства; розробляти оптимальну стратегічну та 
оперативно-тактичну фінансову політику на підприємствах різних організаційно-
правових форм та різних форм власності, з врахуванням їх фінансового становища 
та кон'юнктури ринку; формувати оптимальну систему управління страховою 
організацією; вміти досліджувати стан та прогнозувати розвиток ринку страхових 
послуг; контролювати укладання та виконання договорів страхування; 
володіти: теоретичними знаннями про фінансовий менеджмент у страхуванні; 
практичними навиками використання інструментарію фінансового менджменту. 

Зміст навчальної дисципліни:  
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 
ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Сутність фінансового менеджменту. Функції 
фінансового менеджменту та їх значення. Мета фінансового менеджменту. Основні 
завдання фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. 
Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту. Механізм фінансового 
менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Методологічні 
основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне 
забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової 
інфраструктури підприємства. Інформаційне забезпечення фінансового 
менеджменту. Зміст і завдання управління прибутком. Інформаційна база 
управління прибутком. Управління прибутком від операційної діяльності. Зовнішні 
та внутрішні фактори. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної 



виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості виробництва. Операційний 
леверидж. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності 
підприємства. Оптимізація грошових потоків. Складання звіту про рух коштів. Зміст 
і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошовими 
потоками, пов’язаними з операційною і фінансовою діяльністю.  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ 
СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Страховий менеджмент. Сутність і характерні 
риси страхового менеджменту. Функції страхового менеджменту. Планування 
страхової діяльності. Функції страхового менеджменту. Організація страхової 
компанії. Управління діяльністю страховика. Контроль та звітність страхової 
компанії. Фінансовий менеджмент у страхуванні. Управління ризиками страхової 
діяльності. Управління перестрахувальною діяльністю. Управління фінансовою 
діяльністю.   
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


