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Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Міжнародне страхування” спрямована на формування у студентів базових 
знань з теорії міжнародної страхової справи, засвоєння закономірностей функціонування 
міжнародних ринків страхових послуг, основних принципів страхування в міжнародному 
бізнесі, 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; 
вироблення практичних навичок щодо оцінки ризиків при здійсненні зовнішньоекономічних 
операцій в міжнародному бізнесі, вибору виду страхування, необхідного для здійснення 
конкретних зовнішньоекономічних операцій, орієнтації в питаннях укладення договорів 
страхування та виплати страхових відшкодувань. 
 

Структура курсу 
 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 

Світова система 
ризиків 

Знати основні види глобальних ризиків і методи 
ризик-менеджменту за допомогою страхування, 
економічну суть системи перестрахування, 
аналізувати та оцінювати ризики при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій в міжнародному 
бізнесі. 

Питання 

2 
Світовий ринок 

страхування 
Оперувати страховою термінологією, пов’язаною 
з укладенням та оформленням міжнародних 

Питання, 
тести 
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договорів страхування, проводити аналіз 
макропоказників світового страхового ринку. 

3 
Організаційно-правові 
аспекти міжнародної 
страхової діяльності 

Знати організаційно-правові питання 
міжнародного страхування, форми організації 
страховиків і міжнародні системи страхування. 

Ситуаційні 
завдання 

4 

Страхові ринки 
провідних країн світу 

Вміти надати характеристику страховим ринкам 
США, Великобританії, Франції, Німеччини, 
Канади, Японії, Китаю, країн Східної Європи. 
Здійснювати порівняльний аналіз сучасного 
стану страхового ринку провідних країн світу та 
України. 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

5 

Страхування в 
міжнародному 

туристичному бізнесі 

Вміти охарактеризувати основні та додаткові 
види страхування в туризмі, які пропонуються на 
вітчизняному та світовому ринку страхових 
послуг, умови страхування за системою 
«Асистанс», визначати наявні проблеми суб'єктів 
туристичної діяльності у системі страхового 
забезпечення. 

Питання, 
задачі 

6 

Страхування 
відповідальності в 

міжнародному бізнесі 

Знати особливості страхування відповідальності 
судновласників, авіаперевізників, 
автоперевізників, умови страхування за 
системою «Зелена карта»; види страхування, 
пов’язані з будівництвом, спорудженням об’єктів 
закордоном. Вміти охарактеризувати види 
страхового покриття, які застосовуються при 
страхуванні відповідальності. 

Тести, 
питання, 

задачі 

7 

Страхування 
експортних кредитів 

Вміти аналізувати варіанти страхування 
експортерів та умови настання несправності / 
неплатоспроможності та страхового випадку у 
міжнародній практиці. Здійснити оцінку 
передумов для укладення договору: правило 
«5С», рейтингова оцінка, метод кредитного 
скорингу Дюрана, система CAMPARI. Знати 
розраховувати страхові премії при страхуванні 
експортних кредитів. 

Задачі 

8 

Страхування 
зовнішньоторгівельних 

вантажів 

Знати принципи формування ризиків, які  
забезпечують страховий захист вантажів, 
особливості страхування збитків, видатків і 
внесків від загальної аварії та механізми 
зменшення ймовірних збитків при укладенні 
експортно-імпортної угоди. Володіти основними 

Тести, 
питання, 

задачі 
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принципами  та особливостями морського 
страхування. 

9 

Особисте страхування Знати особливості особистого страхування та 
класифікацію видів особистого страхування.  
Аналізувати відмінності обов'язкового і 
добровільного медичного страхування. Провести 
порівняльний аналіз особистого страхування в 
розвинутих країнах світу та Україні.  

Питання, 
задачі 

10 

Страхування 
фінансових інвестицій, 
гарантій та облігацій 

Знати, яку роль відіграє страхування 
муніципальних облігацій для інвестора, основні 
види страхування фінансових гарантій, принципи 
на яких здійснюється страхування інвестицій в 
провідних країнах світу. 

Задачі 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, 
довідка, заява студента тощо).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт 
та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). При розрахунках 
дозволяється користуватися лише калькуляторами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу та адміністрацією факультету. 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
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Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
занять (теми 1 – 5) – 6 
балів за тему – макс. 

30 балів. 
 

Модульна робота – 
макс. 70 балів 

Опитування під час занять 
(теми 6 – 10) – 6 балів за 

тему – макс. 30 балів. 
 

Модульна робота – макс. 70 
балів 

Підготовка КПІЗ. – 
макс. 40 балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 
 

Розв’язування завдань 
під час тренінгу – макс. 

20 балів 

 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 
 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 
 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
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