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Рекомендується для галузі знань2 
(спеціальності, освітньої програми) 

економічні і неекономічні спеціальності 
ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ОП «Міжнародна економіка» спеціальності 292 

Кафедра (зазначати офіційний шифр)  міжнародної економіки і світових фінансів 

П.І.П. НПП (за можливості) Михайленко Ольга Геннадіївна  
Рівень ВО  перший (бакалаврський) 

Курс, семестр (в якому буде викладатись) 
3  

Мова викладання  українська 

Пререквізити 4 
(передумови вивчення дисципліни)   - 

Що буде вивчатися 

страхові ризики та їх оцінка, страховий ринок у зарубіжних країнах, 
міжнародна практика особистого страхування, майна, відповідальності, 
доходи, витрати і прибуток страховика на міжнародному страховому ринку, 
фінансова надійність страхових компаній у зарубіжних країнах. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

студенти зможуть здобути глибокі теоретичні знання з  питань теорії 
створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового 
захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання 
ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній,  
функціонування та аналізу ринку страхових послуг. 

Чого можна навчитися  
(результати навчання) 

студенти зможуть виконувати найпростіші актуарні розрахунки; оцінювати 
рівні імовірності настання страхових ризиків; складати договір страхування 
(майна, відповідальності, життя), визначати розмір страхові премії та 
страхової виплати за ним; обґрунтовувати управлінські рішення щодо 
здійснення страхування майна, відповідальності і особистого страхування; 
розрахувати обсяги страхових резервів; застосовувати елементи 
зарубіжного досвіду по наданню послуг згідно з чинним законодавством 
України. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності) 

 здатність визначати можливі ризики та шляхи їх мінімізації шляхом 
застосування знань щодо проведення страхових операцій; здатність до 
критичного мислення, аналізу і синтезу та діяти у правовому полі, 
керуватися нормам законодавства.  
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Види навчальних занять  
(лекції, практичні, семінарські, 
лабораторні заняття тощо) 

 Лекції, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю Диференційний залік 

Максимальна кількість здобувачів 5 - 

Мінімальна кількість здобувачів 5 (тільки 
для мовних та творчих дисциплін) - 
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