
Назва дисципліни Страхування в міжнародному 

бізнесі 
Інформація про факультети, рівні 

вищої освіти, курси навчання 
Дисципліна може викладатися на 

факультеті міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу, 

економічному, юридичному, 

медичному 
Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни: 
к.е.н, доцент Гончаренко Наталія 

Іванівна  

(61022, Харків, майдан Свободи 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 378; 

тел. (057) 707-51-60; електронна 

адреса кафедри: meo@karazin.ua). 

 
Попередні  умови для вивчення 

дисципліни 
Базові знання з основ економічної 

теорії 

Опис Мета дисципліни: 

 формування у студентів системи 

знань у галузі страхування в системі 

міжнародних економічних відносин, 

ознайомлення з механізмами та 

інструментарієм прийняття рішень у 

міжнародній практиці страхування 

рухомого та нерухомого майна, 

відповідальності, фінансових, 

інвестиційних, валютних та 

фінансово-кредитних ризиків, 

медичного страхування;  надбання 

навичок аналізу проблем управління 

ризиками у зовнішньоекономічній 

діяльності.  

 

Очікувані результати 

навчання:  

у результаті вивчення навчальної 

дисципліни студенти (слухачі) 

набудуть компетентностей зі 

страхування у галузі світового 

господарства і міжнародних 

економічних відносин, здобудуть 

навички страхування валютних та 

фінансових ризиків 

зовнішньоекономічних операцій, 

засвоять основи страхової справи, 



вивчать особливості страхування 

іноземних інвестицій та експортних 

кредитів, випадки звільнення 

страховика від відповідальності при 

транспортному страхуванні судна та 

вантажів у міжнародному 

товарообороті, навчаться працювати 

зі страховою документацією у 

міжнародній практиці.  

 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи.  

Тема 1. Місце і роль страхування 

в системі міжнародних економічних 

відносин (Лекцій – 2 год., сем. – 2 

год).  

Тема 2. Страхування валютних 

та фінансових ризиків 

зовнішньоекономічних операцій 

(Лекцій – 2 год., сем. – 2 год). 

Тема 3. Страхування іноземних 

інвестицій (Лекцій – 2 год., сем. – 2 

год). 

Тема 4. Страхування експортних 

кредитів у зовнішньоекономічній 

сфері (Лекцій – 2 год., сем. – 2 год). 

Тема 5. Морське страхування. 

Транспортне страхування вантажів 

у міжнародному товарооборот 

(Лекцій – 2 год., сем. – 2 год).   

Тема 6. Страхування 

відповідальності учасників 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Перестрахування та його роль у 

міжнародних економічних відносинах 

(Лекцій – 2 год., сем. – 2 год). 

 

Методи контролю результатів 

навчання: поточний контроль у 

формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі 

заліку. 

Мова викладання: українська. 
 


