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0,38—0,65 — достатня надійність;
0,66—0,80 — високий рівень надійності;
0,81—1,00 — дуже високий рівень надійності страхової компанії.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ

В Україні постійно зростає потреба у високоосвічених і висо-
кокваліфікованих фахівцях. Для того, щоб підготувати таких фа-
хівців, спроможних орієнтуватися в складних ринкових умовах,
принципово важливим є застосування в навчальному процесі
практики студентів. Саме під час її проходження відбувається
осмислення студентом теоретичних знань, набуваються вміння
розв’язувати проблеми, стратегічно мислити, пристосовуватися
до нових обставин, володіти собою у стресових ситуаціях, пра-
цювати в команді, реалізовувати поставлену мету.

Практика є обов’язковою складовою навчального процесу у
студентів, які навчаються за магістерським рівнем підготовки.

Практика студентів, за магістерською програмою «Страховий
менеджмент» проходить на базах практики — страхових компа-
ніях м. Києва, які є лідерами на страховому ринку України.
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Організація практики студентів має на меті закріплення і по-
глиблення теоретичних знань, отриманих студентами з дисциплін
фахового спрямування, здобуття навичок самостійної практичної
роботи у сфері управління страховою організацією, збирання й
опрацювання практичного матеріалу, необхідного для виконання
магістерської дипломної роботи. Тому кафедра страхування при-
діляє постійну увагу питанню формування повноцінних баз прак-
тики, чим забезпечує єдність теоретичної й практичної підготов-
ки майбутніх фахівців.

Практика триває близько 27 тижнів і дає можливість студенту
глибоко вникнути в особливості страхового бізнесу, набути на-
вички практичної роботи, зібрати необхідні матеріали для підго-
товки магістерської дипломної роботи і в подальшому вирішити
проблему працевлаштування.

Необхідно підкреслити, що впродовж 2002—2012 років кафедра
страхування набула великого досвіду в організації практичної під-
готовки студентів магістерського рівня. Насамперед, відповідно до
«Положення про організацію практики студентів у Київському на-
ціональному економічному університеті» [1] наша кафедра розро-
била «Програму практики для студентів V курсу зі спеціальності
«Фінанси» за магістерською програмою «Страховий менеджмент»
[2], що включає завдання на практику, методичні вказівки по їх ви-
конанню та систему контролю і оцінки роботи практикантів. Ми
періодично переглядаємо цю Програму, удосконалюючи її відповід-
но до реальних умов проходження практики студентами.

Крім того, зусиллями кафедри було створено базу даних щодо
страхових компаній, готових прийняти на практику наших студен-
тів. Щорічно ми співпрацюємо з понад 40 базами практики, серед
яких провідне місце займають: ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»,
АТ «СГ «ТАС» (приватне), ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗ-
НЕС», АТ «Страхова компанія «АХА Страхування», ПАТ «СК
«Українська страхова група», ПрАТ «СТ» Іллічівське», ПрАТ
«УАСК «АСКА» (Київська філія), ТДВ СК «Наста», ПрАТ
«Українська пожежно-страхова компанія», ПрАТ «Страхова
компанія «UNIQA», ПАТ «Страхова компанія «Скайд», НАСК
«Оранта», ПАТ «Страхова компанія «Еталон» та ін.

Під час проходження практики окремі студенти зараховують-
ся на вільні штатні посади й на момент отримання дипломів магі-
стра вже працевлаштовані.

Кафедра страхування надає великого значення налагодженню
постійного співробітництва з керівництвом баз практики щодо
забезпечення подальшого працевлаштування своїх студентів. Як
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наслідок, більшість наших випускників, навіть за умов фінансо-
во-економічної кризи, були працевлаштовані.

В подальшому, на нашу думку, з метою підвищення ефектив-
ності та якості практичної підготовки студентів вважаємо
доцільним:

— формування системи співпраці між університетом та базами
практики — страховиками на основі заздалегідь укладених дого-
ворів;

— активне залучення страховиків — баз практик до проведен-
ня спільних досліджень за темами магістерських дипломних ро-
біт або шляхом сприяння (за допомогою конкурсів, грантів) роз-
витку теоретичних і прикладних досліджень студентів за проб-
лемами, бажаними для страховиків.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Сложившаяся модель белорусского страхового рынка не соот-
ветствует потребностям экономики страны и лишь частично вы-
полняет основные функции страхования.

Несмотря на либерализацию финансового сектора Республики
Беларусь с середины 2000-х годов страховой сектор по-прежнему
остается зарегулированным. Страховые премии растут, но их до-
ля в ВВП не превышает 1 % [4]. Основная доля белорусского


