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Пререквізити 

 

Дисципліни, що 

передують вивченню 

курсу 

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Макроекономіка», «Фінансовий ринок». 

Компетентності, якими 

повинен володіти 

здобувач вищої освіти 

на початку вивчення 

курсу 

Знання щодо: 

• основ функціонування фінансової системи як складової 

національної економіки; 

• основ функціонування страхового ринку. 

Вміння щодо: 

➢ • вільно володіти понятійно-термінологічним апаратом 

щодо функціонування фінансового ринку. 

 

Головною метою вивчення дисципліни „Страхування фінансових ризиків” є формування системи 

знань у сфері страхування фінансових ризиків підприємств, установ, організацій та домогосподарств 

та їх впливі на економічну безпеку суб’єктів національної економіки. 

 

Результати (компетенції) вивчення дисципліни „Страхування фінансових ризиків” 

Здобувачі вищої освіти повинні знати: Здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

Загальні компетентності за освітньою програмою Програмні результати навчання за 

освітньою програмою 

ЗК3. Здатність до проведення наукових досліджень із 

застосуванням новітніх методів наукового пошуку, 

використання загальнонаукових знань при застосуванні 

методів наукових досліджень. 

ЗК4. Здатність до дослідження причин виникнення, 

розвитку економічних явищ та процесів, аналізу 

економічних ситуацій з позицій різних сучасних 

економічних концепцій. 

ЗК5. Здатність користуватися бібліографічними 

ресурсами в процесі наукового пошуку, аналізувати 

різні види бібліографічної інформації, систематизувати 

літературу та складати огляди та анотацію з 

економічних питань. 

ЗК6. Здатність аналізувати, узагальнювати та оцінювати 

різноманітні явища та процеси з урахуванням сучасних 

економічних концепцій. 

ЗК7. Здатність виважено і коректно здійснювати 

цитування джерел інформації, редагувати наукові 

ПР3. Проявляти вміння абстрактно 

мислити, аналізувати та синтезувати 

фінансово-економічну інформацію в 

складних і непередбачуваних умовах. 

ПР5. Здійснювати наукове дослідження 

та оприлюднювати його результати з 

вмінням виокремлювати особистий 

внесок. 

ПР13. Уміння усної та письмової 

презентації результатів власного 

наукового дослідження українською 

мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій 

діяльності, організації та проведення 

навчальних занять, управління науковими 

проєктами та/або складення пропозицій 

щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності 



тексти, обирати та застосовувати оптимальну техніку і 

методику здійснення коректури.  

ЗК8 Здатність до розробки та обґрунтування 

висновків і узагальнень щодо теоретичних та 

практичних питань в фінансово-економічній сфері.  

у сфері професійної діяльності. 

ПР16. Уміння проводити наукові 

дослідження, визначати нові підходи, 

напрями, шляхи вирішення завдань. 

Фахові компетентності освітньою програмою 

СК1 Здатність до засвоєння основних концепцій, 

розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових знань за 

спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування», оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму. 1-8 

СК3 Здатність досягати наукових результатів, що 

переосмислюють наявні та створюють нові цілісні 

знання відповідно до актуальних проблем розвитку 

фінансово-економічних відносин з використанням 

новітніх методів наукового дослідження.  

СК4 Здатність до застосування комплексного 

системного підходу при проведенні аналізу, оцінюванні 

та формулюванні обґрунтованих висновків, пропозицій 

щодо розробки та реалізації фінансової політики 

держави, монетарної політики центрального банку, 

розвитку ринку фінансових послуг, та представлення 

результатів наукового дослідження з використанням 

сучасних методів. 

 

 

Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання 
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1. Сутність фінансових ризиків 11 2 2 7 10 

2.Економічна сутність страхування 

фінансових ризиків 

11 2 2 7 13 

3.Іпотечне страхування 12 2 2 8 13 

4.Страхування ризиків товарних 

кредитів 

12 2 2 8 13 

5. Страхування ризиків споживчих 

кредитів 

12 2 2 8 13 

6. Страхування кредитів довіри 12 2 2 8 13 

7. Страхування депозитів 10 2 - 8 13 

8. Інституційне забезпечення 

страхування фінансових ризиків 

10 2 - 8 12 

Разом 90/3 16 12 62  



 

Форми поточного контролю: опитування, тестовий контроль, перевірка презентацій. 

Форми підсумкового контролю: залік. 

 

Основна література* 

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 344 с. 

2. Страхові послуги: навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк;за заг. ред. Д. 

І. Деми. – [3-тє вид., стереотипне]. – К.: Алерта 2017. – 526 с. 

3. Страхування: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк; за ред. Т.А. Говорушко. – К.: – 

Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 c.* 

4. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, І. А. Шубенко, Л.В. 

Недільська, В.М. Трокоз. [3-тє вид., стереотипне]. – К.: Алерта, 2017. – 376 с. 

5. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб./П.О.Козик, Т.Г. Васильєв, В.М. 
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*джерела наявні в бібліотеці КНТЕУ 

 

 

Політика дисципліни 

 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 

екзаменаційної оцінки. 

Підсумкова 

модульна оцінка  

Є сумою балів, отриманих студентом на практичних заняттях та 

модульного контролю. Максимальна модульна оцінка становить 100 

балів. 

Екзаменаційна 

оцінка 

Екзаменаційна оцінка є результатом виконання екзаменаційного 

завдання. Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів. 

Структура екзаменаційного білету: логічна відповідь на 2 запитання (20 

балів), тести (2х10 балів), визначення категорій (4х8), творче 

завдання/задача (28 балів). 

Відпрацювання 

пропущених занять 

Здобувач вищої освіти, який пропустив лекційне або практичне заняття, 

самостійно вивчає матеріал, виконує передбачене робочою програмою 

завдання і надсилає результат викладачу або дає відповіді на запитання, 

передбачені до вивчення програмою та робочою програмами. 

Допуск до екзамену   Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу, всі студенти 

допускаються до екзамену. 

Академічна 

доброчесність 

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої 

освіти: 

https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


