
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:  

Усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж усього життя, 

дотримуватися принципів 

безперервного розвитку та постійного 

самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, проявляти 

толерантність та готовність до 

інноваційних змін.  

Мислити креативно та критично, 

мати навички таймменеджменту, 

критично оцінювати наслідки 



продукованих ідей.  

Демонструвати навички 

письмової та усної комунікації 

державною та іноземними мовами, 

фахово використовувати економічну 

термінологію.  

Демонструвати абстрактне 

мислення, застосовувати методології 

дослідження; виявляти, окреслювати 

та формалізувати проблеми; 

систематизувати й упорядковувати 

отриману інформацію; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і 

екзогенних факторів на процеси та 

явища у світовому господарстві; 

формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до 

нової ситуації з урахуванням 

особливостей національного і 

міжнародного середовища. 

Досліджувати економічні явища 

та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, законів; 

виділяючи й узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових 

та просторово-часових зв’язків.  

Володіти навичками самоаналізу 

(самоконтролю), бути критичним і 

самокритичним, розуміти 

детермінанти впливу на спілкування з 

представниками інших бізнес-

культур та професійних груп різного 

рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах 

цінування різноманітності, 

мультикультурності та поваги до них.  

Планувати, організовувати, 

мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під керівництвом 

лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах 



обмеженості часу.  

Розробляти та реалізовувати 

міжнародні проекти, працювати в 

проектних групах, мотивувати людей 

і рухатися до спільної мети, діяти 

соціально-відповідально та свідомо.  

Визначати функціональні 

особливості, характер, рівень та 

ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних 

економічних відносин різного рівня 

та налагоджувати комунікації між 

ними.  

Визначати причини, типи та 

характер міжнародних конфліктів і 

суперечок, обґрунтовувати і 

застосовувати економічні, юридичні 

та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, 

відстоюючи національні інтереси 

України.  

Розуміти та застосовувати базові 

знання основних нормативно-

правових актів і довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і 

технічних умов, інструкцій та інших 

нормативнорозпорядчих документів 

у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

Володіти базовими категоріями, 

новітніми теоріями, концепціями, 

технологіями та методами у сфері 

міжнародних економічних відносин з 

урахуванням їх основних форм, 

зокрема: міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, 

міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій.  

Підбирати і вміло застосовувати 

аналітичний інструментарій 

дослідження стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів 



міжнародних ринків товарів і послуг 

з використанням сучасних знань про 

методи, форми й інструменти 

регулювання міжнародної торгівлі. 

Застосовувати базові знання, 

аналізуючи теорії, принципи, засоби 

й інструменти реалізації міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних 

відносин.  

Усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж життя для 

здобування знань, з метою підтримки 

професійної компетентності на 

високому рівні. 

 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи.  

Тема 1. Місце і роль страхування 

в системі міжнародних економічних 

відносин  

Тема 2. Страхування валютних 

та фінансових ризиків 

зовнішньоекономічних операцій  

Тема 3. Страхування іноземних 

інвестицій  

Тема 4. Страхування експортних 

кредитів у зовнішньоекономічній 

сфері. 

Тема 5. Морське страхування. 

Транспортне страхування вантажів 

у міжнародному товарооборот   

Тема 6. Страхування 

відповідальності учасників 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Перестрахування та його роль у 

міжнародних економічних відносинах  

 

Методи контролю результатів 

навчання: поточний контроль у 

формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі 

заліку. 

Мова викладання: українська. 
 


