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Додаток 1  до розпорядження 
Правління Укркоопспілки  
від 03.03.2018 № 3-р 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на кращу роботу з дисципліни  
“Страхові послуги” студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки спеціальності 

Фінанси, банківська справа та страхування на тему  
“Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні  

для забезпечення ефективної роботи страхової компанії” 

1. Загальні положення 
Конкурс на кращу роботу з дисципліни “Страхові послуги” студентів закладів вищої 

освіти Укркоопспілки спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування на тему 
“Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення 
ефективної роботи страхової компанії” проводиться з метою розвитку та реалізації 
здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-
педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, сприяння працевлаштуванню випускників. 

2. Завдання конкурсу 
2.1. Стимулювання творчої активності студентів і викладачів закладів вищої освіти 

Укркоопспілки. 

2.2. Вироблення у студентів навичок самостійної роботи щодо проведення аналізу та 
дослідження ринку страхових послуг свого регіону. 

2.3. Проведення самостійного аналізу діючих у регіоні каналів продажу страхових 
продуктів з обов’язкових та добровільних видів страхування. 

2.4. Проведення порівняльного аналізу умов страхування з основних добровільних та 
обов’язкових видів страхування, представлених у регіоні страхових компаній. 

2.5. Формування у студентів практичних навичок щодо впровадження страхових 
продуктів з основних видів страхування та бачення розвитку каналів продажу страхових 
послуг у регіоні. 

2.6. Виявлення студентів з практичним бажанням працевлаштування у страховій 
компанії. 

3. Організація та проведення конкурсу 

3.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Організаційний комітет Укркооп-
спілки. 

3.2. Науково-методичне керівництво конкурсом здійснює Навчально-методичний 
центр Укоопспілки “Укоопосвіта”. 

3.3. Конкурсна комісія Укркоопспілки оцінює конкурсні роботи і готує подання 
Організаційному комітету про нагородження переможців конкурсу. 

3.4. Конкурс на кращу конкурсну роботу проводиться у два тури: 

І тур – у кожному кооперативному закладі вищої освіти (травень 2018 року); 
ІІ тур – підсумковий (червень 2018 року). 

3.5. Для організації  та проведення І  туру  конкурсу у закладі вищої освіти 
створюється організаційний комітет та конкурсна комісія. 
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3.6. Організаційний комітет закладу вищої освіти створюється із числа керівників і 
представників профспілок. 

3.7. Конкурсна комісія закладу вищої освіти формується із числа керівників та 
викладачів, працівників АТ “СГ “Ю.БІ.АЙ-КООП” (за згодою) і затверджується керівником 
закладу вищої освіти. 

3.8. Організаційний комітет закладу вищої освіти проводить організаційну роботу з 
підготовки та проведення конкурсу, визначає і забезпечує порядок його проведення, приймає 
конкурсні роботи для участі у конкурсі та за поданням конкурсної комісії приймає рішення 
щодо визначення переможців конкурсу та їхнього нагородження. 

4. Порядок подання та розгляду конкурсних робіт 
4.1. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, 

подають свої конкурсні роботи на розгляд конкурсної комісії закладу вищої освіти, в якому 
вони навчаються.  

4.2. Члени конкурсної комісії закладу вищої освіти оцінюють конкурсні роботи і 
заповнюють відомість результатів конкурсу. Загальна оцінка конкурсної роботи визначається 
шляхом додавання балів по всім критеріям та діленням на кількість членів конкурсної комісії 
(за середньою арифметичною). 

Конкурсна комісія закладу вищої освіти на своїх засіданнях приймає рішення щодо 
визначення кращої конкурсної роботи відкритим голосуванням більшістю голосів. 

4.3. Організаційний комітет закладу вищої освіти за поданням конкурсної комісії 
визначає переможців І туру конкурсу та надсилає одну кращу конкурсну роботу із 
супроводжуючими документами, передбаченими у п. 5.4 цього Положення, на адресу 
Навчально-методичного центру “Укоопосвіта” для участі у ІІ турі до 18 травня 2018 р. 

Дата відправки кращих конкурсних робіт до Навчально-методичного центру 
“Укоопосвіта” встановлюється за поштовим штемпелем. 

4.4. Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” шифрує та надсилає конкурсні 
роботи переможців І туру конкурсу членам Конкурсної комісії Укркоопспілки. 

4.5. Члени Конкурсної комісії Укркоопспілки оцінюють конкурсні роботи і 
заповнюють відомість результатів конкурсу (додаток 1). 

4.6. Остаточне рішення щодо визначення переможців конкурсу приймає Органі-
заційний комітет Укркоопспілки за відомостями результатів конкурсу членів Конкурсної 
комісії. 

4.7. Конкурсні роботи, представлені на конкурс, не повертаються. 
5. Вимоги до конкурсної роботи 

5.1. Конкурсна робота повинна бути скріплена (титульна сторінка додається окремо) і 
оформлена згідно з вимогами: 

5.1.1. Назва конкурсної роботи великими літерами, вирівнювання по центру; нижче – 
прізвища автора(ів) та ім’я, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, під ними – назва 
закладу вищої освіти.  

5.1.2. Структура конкурсної роботи обов’язково включає такі елементи: 
Ø план; 
Ø постановка проблеми;  
Ø мета; 
Ø виклад основного матеріалу;  
Ø висновки; 
Ø додатки (за необхідності). 
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5.1.3. Обсяг роботи не повинен перевищувати 25 – 30 сторінок тексту формату А4 
українською мовою, інтервал між рядками – 1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14, розміри 
полів: ліве – 30 мм, праве –15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, у редакторі MS Word у 
форматі *.doc.  

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються 
параметри абзацу, положення символів табулювання); у тексті використовується дефіс «-», 
який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками.  

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра 
табличного редактора MS Word з арабською нумерацією. 

Література має бути складена з додержанням правил стандарту. Посилання на 
літературні джерела в тексті позначати в квадратних дужках та через кому конкретну 
сторінку, наприклад [5, с. 178]. 

5.2. До конкурсної роботи студента в окремому конверті додаються: 
ü відомості про автора та наукового керівника, завірені печаткою закладу вищої 

освіти, в якому навчається автор (додаток 2); 
ü відгук наукового керівника. 
5.3. Електронний варіант конкурсної роботи надсилається двома файлами (окремо 

титульна сторінка і текст) на електронну адресу НМЦ Укоопспілки «Укоопосвіта» 
(Ukosvita@coop.com.ua). 

5.4. Конкурсна робота має містити інформацію про: 
ü основні страхові продукти (з обов’язкового та добровільного страхування), які є 

актуальними у відповідному регіоні для споживачів-фізичних осіб; 
ü страхові компанії, які найбільш активні з продажу страхових продуктів у 

відповідному регіоні з наданням порівняльного аналізу умов страхування таких страхових 
компаній з основних (з обов’язкового та добровільного страхування) видів страхування; 

ü принципи та умови формування вказаними страховими компаніями формування 
агентської чи представницької мережі у відповідній області; 

ü основні сильні та слабкі сторони працюючих у відповідному регіоні страхових 
компаній; 

ü основні канали продажу страхових продуктів вказаних у пункті; 
ü недоліки при формуванні діючих основних каналів продажу страхових про-

дуктів та зазначення пропозицій щодо їх усунення; 
ü індивідуальне бачення розвитку нових чи удосконалених страхових продуктів 

та/або каналів продажу у конкурентному середовищі відповідного регіону; 
ü бажання самостійно або з однодумцями почати практично запроваджувати свої 

пропозиції у відповідному регіоні і що для цього необхідно. 
5.5. Конкурсні роботи, які не відповідають вимогам цього Положення, не оцінюються.  
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6. Критерії оцінки конкурсних робіт студентів   
6.1. Конкурсні роботи оцінюються кожним членом Конкурсної комісії відповідно до 

критеріїв: 
 

Порядковий 
номер 

Критерії Максимальна 
кількість балів 

1 Відповідність змісту обраній темі  10 
2 Повнота змісту і досконалість структури  30 
3 Наявність програми дослідження та її науковість 20 
4 Успішність виконання дослідного завдання, глибина 

аналізу практичного матеріалу  30 
5 Використання комп’ютерних технологій  5 
6 Відповідність оформлення вимогам ЄСКД  5 

Максимальна кількість балів 100 
 

7. Нагородження учасників конкурсу 
7.1. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІ ступенів.  
7.2. Організаційний комітет Укркоопспілки може прийняти рішення про відзначення 

кращих конкурсних робіт студентів заохочувальними дипломами. 
8. Фінансування конкурсу 

Витрати на підготовку і проведення І та ІІ турів конкурсу здійснюються закладами 
вищої освіти Укркоопспілки. 

 
 
 

Директор Департаменту кадрової політики,      
освіти і науки Укркоопспілки,  
директор НМЦ «Укоопосвіта»                Л. Г. Войнаш 
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Додаток 1    
до Положення про конкурс 

 
Відомість результатів 

конкурсу на кращу роботу з дисципліни  
“Страхові послуги” студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки  
спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування на тему  

“Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні  
для забезпечення ефективної роботи страхової компанії” 

 

Критерії Кількість 
балів 

Шифри конкурсних робіт 

01 02 03 ... ... 
Відповідність змісту обраній темі  10      
Повнота змісту і досконалість структури  30      
Наявність програми дослідження та її 
науковість 

20      

Успішність виконання дослідного завдання, 
глибина аналізу практичного матеріалу  30      

Використання комп’ютерних технологій  5      
Відповідність оформлення вимогам ЄСКД  5      

Усього 100      
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Додаток 2    
до Положення про конкурс 

 
В І Д О М О С Т І 

про автора та наукового керівника конкурсної роботи 
 

АВТОР 
1.Прізвище  _______________________ 
2. Ім'я ____________________________ 
3. По батькові _____________________ 
4. Повна назва закладу вищої освіти, в 
якому навчається автор 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
5. Факультет (відділення) ______________ 
6. Курс _________________ 
 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 
1. Прізвище _________________________ 
2. Ім'я ______________________________ 
3. По батькові _______________________ 
4. Місце роботи  _____________________ 
____________________________________
____________________________________ 
5. Посада ___________________________ 
6. Науковий ступінь __________________ 
7. Вчене звання ______________________ 
 

 

 
Рішенням конкурсної комісії _________________________________________________ 

                                         (назва закладу вищої освіти) 
студент/ка ____________________________ рекомендується для участі у конкурсі на кращу 
конкурсну роботу з дисципліни “Страхові послуги” студентів закладів вищої освіти 
Укркоопспілки спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування на тему “Побудова 
ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної 
роботи страхової компанії” 
 
Голова організаційного комітету 
закладу вищої освіти                 ___________                    _______________________ 

 (підпис)              (посада, прізвище, ініціали) 
 
                      
 
Голова конкурсної комісії 
закладу вищої освіти              ___________                    _______________________ 

 (підпис)              (посада, прізвище, ініціали) 
 
 
 
  М.П. 
“____”_________________ 2018 р.  
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Додаток 2 до розпорядження  
Правління Укркоопспілки 
від 03.03.2018 № 3-р 

 
СКЛАД 

Організаційного комітету конкурсу на кращу конкурсну роботу  
з дисципліни “Страхові послуги” студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки 

спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування на тему  
“Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення 

ефективної роботи страхової компанії” 
 

 
 

1.  Войнаш  
Лідія Герасимівна 

– член Правління Укркоопспілки, директор 
Департаменту кадрової політики, освіти і науки, 
директор НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н., голова 
оргкомітету 

2. Куцик  
Петро Олексійович 

– голова Ради ректорів і директорів вищих 
навчальних закладів споживчої кооперації 
України, ректор Львівського торговельно-
економічного університету, к.е.н., професор,  
член оргкомітету 

3. Мулярчук  
Василь Миколайович  

– заступник голови Ради ректорів і директорів 
вищих навчальних закладів споживчої кооперації 
України, директор Тернопільського коопера-
тивного торговельно-економічного коледжу,  
к.е.н., член оргкомітету 

4. Піхотіна 
Любов Миколаївна 

– заступник голови Ради ректорів і директорів 
вищих навчальних закладів споживчої кооперації 
України, директор Новомосковського коопера-
тивного коледжу економіки та права  
ім. С. В. Литвиненка, член оргкомітету 

5. Мороз Андрій 
Олександрович 

– Генеральний директор АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» 
член оргкомітету (за згодою) 
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Додаток 3 до розпорядження  
Правління Укркоопспілки 
від 03.03.2018 № 3-р 

СКЛАД 
Конкурсної комісії конкурсу на кращу конкурсну роботу  

з дисципліни “Страхові послуги” студентів вищих закладів освіти Укркоопспілки 
спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування на тему “Побудова 
ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення 

ефективної роботи страхової компанії” 
 
 

 

1.  Заболотний  
Олександр 
Олександрович 

– директор Департаменту регіонального 
розвитку АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП», голова 
Конкурсної комісії (за згодою) 

2. Бучко  
Ірина Євгенівна 

– к.е.н., доцент кафедри фінансово- 
економічної безпеки та банківського бізнесу 
Львівського торговельно-економічного 
університету, заступник голови Конкурсної 
комісії 

3. Горбань 
Олена Василівна 

– головний спеціаліст Департаменту 
регіонального розвитку  АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-
КООП», член Конкурсної комісії (за 
згодою) 

4. Михайлова  
Наталія Вікторівна 

– к.е.н., доцент кафедри фінансів та 
банківської справи Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», член 
Конкурсної комісії 

5. Рудницька 
Юлія Борисівна 

– голова циклової комісії бухгалтерських 
дисциплін Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу, член 
Конкурсної комісії 

6. Штифюк 
Наталя Миколаївна 

– викладач І категорії Чернівецького 
кооперативного економіко-правового 
коледжу,  член Конкурсної комісії 




