Навчальна дисципліна
«СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»
Навчання за програмою «Страховий менеджмент і соціальне страхування» дає змогу
згаданому контингенту осіб, якщо вони бажають продуктивно працювати в страхових
формуваннях, отримати специфічні знання з страхового бізнесу та у сфері соціального
страхування, необхідні керівникам страхових компаній і їх підрозділів, провідним
працівникам центрального офісу, територіальних і галузевих дирекцій, філій, представництв,
брокерів, аварійних комісарів та інших посередників і консультантів.
Cистема соціального страхування є важливим і необхідним елементом соціальноекономічних відносин сучасної України. Вона становить собою механізм реалізації
соціальної політики держави і дозволяє справедливо і ефективно акумулювати та
цілеспрямовано розподіляти фінансові ресурси, забезпечувати допомогу працівникам, а
також членам їхніх сімей у випадку настання відповідних соціальних ризиків.
Дисципліна “Страховий менеджмент і соціальне страхування” посідає важливе місце
серед навчальних предметів, які формують фахівця фінансового профілю. Потреба у
кваліфікованих фахівцях у сфері соціального страхування є очевидною як на макро-, так і на
макрорівні.
Дисципліна «Страховий менеджмент і соціальне страхування» тісно пов’язана з
іншими дисциплінами: «Страхування», «Фінанси», «Фінанси підприємств».
Місце у структурно-логічній схемі: дана дисципліна вивчається на 5-у курсі, у
десятому семестрі; бюджет начального часу становить 120 години, в т.ч. 40 годин аудиторних та 80 годин самостійного вивчення.
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знань з підготовки та
реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання
потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових
послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави та необхідних
для розуміння механізму організації та фінансового забезпечення соціального страхування.
Предметом є фінансові відносини, що виникають у процесі формування і
використання фондів соціального страхування та ефективного використання потенціалу
страхових організацій.
У процесі вивчення дисципліни «Страховий менеджмент і соціальне страхування» у
студентів формуються наступні компетентності:
глобальні компетентності:
знання особливостей і тенденцій розвитку загальнообов’язкового державного соціального
страхування та страхового бізнесу;
вміння проводити дослідження сучасних тенденцій розвитку страхування;
критично мислити та генерувати креативні ідеї, вирішувати важливі соціальні проблеми на
інноваційній основі;
обізнаність і поважне ставлення до особливостей функціонування страхування в культурі
різних народів;
загальні системні компетентності:
здатність до навчання та самоосвіти з питань загальнообов’язкового державного соціального
страхування страхових організацій;
формування дослідницьких навичок та умінь у сфері страхування;
уміння креативного вироблення ідей страхового менеджменту і соціального страхування;
формування навичок критичного мислення з питань страхування;
здатність працювати самостійно;
ініціативність, бажання досягти успіху на основі високої якості роботи;
навички планування навчальної та дослідницької роботи;
ключові міжособистісні компетентності:
навички міжособистісних комунікацій;
формування навичок командної роботи;
позитивне ставлення і трудова етика;

здатність до критики і самокритики.
Програмними результатами вивчення дисципліни «Страховий менеджмент і
соціальне страхування» є:
вміння орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;
вміння формувати раціональну структуру управління страховою компанією;
навички аналізувати сучасний стан соціального захисту населення та стан ринку страхових
послуг;
навички розраховувати матеріальне забезпечення за видами страхування;
здатність досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему їх
продажу;
здатність визначати тенденції розвитку соціального страхування аналізувати діяльність
страховика і пропонувати заходи, спрямовані на її поліпшення;
здатність визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання
зобов’язань перед страхувальниками;
вміння орієнтуватися в особливостях діяльності соціальних фондів;
вміння визначати тенденції розвитку зарубіжного досвіду страхування та особливості його
впливу на страхування в Україні;
навички забезпечувати контроль за фінансовою надійністю страхової компанії;
навички здійснювати перевірку правильності проведення страховиками фінансових
операцій;
вміння використовувати знання зі соціального страхування для вирішення професійних
завдань;
вміння орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;
здатність формувати раціональну структуру управління страховою компанією;
вміння аналізувати сучасний стан соціального захисту населення та стан ринку страхових
послуг;
вміння розраховувати матеріальне забезпечення за видами страхування;
вміння досліджувати попит на страхові послуги та організовувати ефективну систему їх
продажу;
здатність визначати тенденції розвитку соціального страхування аналізувати діяльність
страховика і пропонувати заходи, спрямовані на її поліпшення;
здатність визначати достатність коштів страхових резервів для забезпечення виконання
зобов’язань перед страхувальниками.

