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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

МАРКЕТИНГ В СТРАХУВАННІ 
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

освітньо-професійна програма ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Основне призначення - надати студентам знання щодо суті, основних 

принципів та специфіки ринку страхових послуг, форм й методів 

вітчизняного та світового досвіду маркетингової діяльності на цьому ринку. 

Вивчення дисципліни дозволяє сформувати у студента комплексний підхід 

до вирішення маркетингових завдань, що стоять перед підприємством, яке 

працює на ринку страхових послуг України. Особлива увага в курсі 

приділяється управлінню страхової компанії на засадах соціально-етичного 

маркетингу (клієнт-орієнтованого управління). 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Завданням є надання студентам знань щодо місця маркетингу в структурі 

управління та функціонування підприємства, принципів та функцій 

маркетингу, маркетингового середовища організації, основних етапів 

маркетингової діяльності, процесу управління маркетингом, специфіки 

ринку страхових послуг, а також надання навичок аналізу ринку та розробки 

маркетингових стратегій підприємств на базі врахування специфіки ринку 

страхування.  

Предметом є методи маркетингової діяльності підприємств на ринку 

страхових послуг 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань щодо предмету та 

суті маркетингу страхових послуг, його місця в діяльності підприємств та 

розвиток практичного застосування отриманих базових навичок з 

маркетингової діяльності стосовно ринку підприємств, які працюють на 

ринку страхових послуг. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 03. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності 

професійних рішень. 

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для 

розв’язання професійних завдань. 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf
http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


РН 08. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій 

фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук 

для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

Структура дисципліни 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий розділ 1.  Страховий маркетинг: сутність, принципи та функції 

Змістовий розділ 2.  Особливості маркетингу страхових організацій 

Змістовий розділ 3. Сегментація ринку страхових послуг 

Змістовий розділ 4. Страхова послуга я к продукт страхового маркетингу 

Змістовий розділ 5.  Цінова політика страхової компанії. 

Змістовий розділ 6.  Канали збуту страхових послуг 

Змістовий розділ 7. Технології просування страхових продуктів у 

страховому маркетингу.  

Змістовий розділ 8. Маркетингова стратегія страховика 

Міжпредметні зв’язки 

Основою для вивчення курсу «Маркетинг в страхуванні » є вивчення 

дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Страхування», 

«Політична економія».  

Набуті знання можуть бути використані при проходженні переддипломної 

практики. 

 

Політика оцінювання та 

академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до Закону 

України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 

оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми. 
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Формат та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 
Практичні/семінари 20 
Самостійна робота 64 

ЗАЛІК 
 

Шкала оцінювання, 

національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за 
національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 4 (добре) 
70-79 С 

3 (задовільно) 60-69 D 
50-59 Е 

35-49 FX 2 (незадовільно) 
з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 2 (незадовільно) 
з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

Викладач 

ВАСКАН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: vaskan/anastasiia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https:/ dn.chic.cv.ua 
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