
 



 

 



 
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“МІЖНАРОДНЕ СТРАХУВАННЯ” 
1. Опис дисципліни 

  
Дисципліна – 
Міжнародне 
страхування 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань - 
23 Соціальна робота 

Статус дисципліни - 
вибіркова 

Мова навчання –  
українська 

Кількість залікових 
модулів – 3 

Спеціальність   – 
232 Соціальне 
забезпечення 

 
Освітньо-професійна 

програма – «Соціальне 
забезпечення» 

Рік підготовки – 3 
Семестр – 6 

 

Кількість змістових 
модулів – 2 

Ступінь вищої освіти  
− бакалавр 

 

Лекції – 28 год. 
Практичні заняття – 14 

год. 

Загальна кількість годин: 
150 год.  

Індивідуальна робота – 3 
год. 

Тренінг, КПІЗ – 6 год. 
Самостійна робота – 99 

год. 
Тижневих – 11 год. 
Аудиторних – 3 год.  Вид підсумкового 

контролю – залік 
 

 
2. Мета і завдання дисципліни  
 «Міжнародне страхування» 

 
2.1. Метою вивчення дисципліни є 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 майна, 
відповідальності, фінансових, інвестиційних, валютних та кредитних ризиків, 
медичного страхування; вироблення практичних навичок щодо оцінки ризиків 
при здійсненні страхових операцій в міжнародному бізнесі, орієнтації в 
питаннях укладення договорів страхування та виплати страхових відшкодувань. 
  2.2. Завдання вивчення дисципліни: розуміння сутності, ролі та 
механізму міжнародного страхування; вивчення засобів організації та розвитку 
міжнародного страхового ринку та державного регулювання страхової 
діяльності; здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового 



 
страхування, страхування відповідальності, страхування фінансових інвестицій, 
гарантій та облігацій, страхування експортних кредитів з позицій здобутків 
вітчизняного та зарубіжного досвіду; формування вмінь щодо аналізу ринку 
міжнародних страхових послуг. 

2.3. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть: показати 
належний рівень знань у галузі міжнародного страхування, розуміння 
принципів організації страхової справи та особливостей функціонування 
міжнародного страхового ринку, страхової термінології; виявляти та 
аналізувати ключові характеристики міжнародного страхування як елементу 
фінансової системи; визначати функціональні взаємозв’язки між суб’єктами 
страхових ринків, розуміти організаційно-правові основи міжнародного 
страхування, форми організації страховиків і міжнародні системи страхування; 
знати особливості страхування в міжнародному туристичному бізнесі, 
страхуванні життя, майновому страхуванні, страхуванні відповідальності, 
страхуванні фінансових інвестицій, гарантій та облігацій, страхуванні 
експортних кредитів. 
 

 
 3. Програма навчальної дисципліни “Міжнародне страхування” 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  ЕКОНОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

МІЖНАРОДНОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 

ТЕМА 1. СВІТОВА СИСТЕМА РИЗИКІВ 
  Основні світові ризики. Система світових ризиків: військові ризики; 
політичні ризики; атомні і ядерні ризики; фінансові ризики; ризики зубожіння; 
ризики міжнародного тероризму; ризики організованої злочинності; ризики 
епідемій хвороб; ризики насильницької смерті; ризики, пов’язані із 
міжнародною торгівлею; ризики стихійних лих; ризики, пов’язані із міграцією 
людей; ризики техногенних аварій; екологічні ризики; ризики, пов’язані із 
освоєнням космосу. Ризик-менеджмент, його методи: контроль за ризиком і 
фінансування ризику.  
 Контроль за світовими ризиками. Фінансування світових ризиків. 
Способи фінансування ризику. Міжнародні системи страхування: 
перестрахування, система "Ассістанс", система "Зелена карта", морське 
страхування, спеціальні види страхування (страхування експортно-імпортних 
інвестиційних ризиків, екологічних ризиків). 

 
ТЕМА 2. СВІТОВИЙ РИНОК СТРАХУВАННЯ 

Страхування в умовах глобалізації. Світовий ринок перестрахування. 
Вплив страхування на економіку. Основне завдання страхування. Грошові 
кошти страхових компаній.  

Поняття страхового ринку. Суб’єкти страхового ринку. Страховий ринок 
як форма організації грошових відносин по формуванню і перерозподілу 
страхових фондів. Основні риси страхового ринку. Показники розвитку 



 
страхової діяльності в глобальному, регіональному та національному вимірах, 
Сучасні тенденції міжнародної торгівлі страховими послугами. 

Місце України в розрізі світового ринку страхових послуг. Основні 
причини відставання від провідних країн світу. Напрями розвитку страхування 
в найближчій перспективі. 

 
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ 

СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Форми організації страховиків і системи страхування. Законодавство 

країн світу, що регламентує основні види страхування. Акціонерні товариства. 
Товариства взаємного страхування. Державні страхові компанії. Холдинги. 
Об'єднання страхових компаній та інших організацій. Кептивні страхові 
компанії. Системи страхових відносин.  

Страхові посередники. Аквізиція страхової компанії. Типи аквізиції: 
продаж полісів у самій страховій компанії та її підрозділах; продаж полісів 
через посередників: агентів і брокерів. Аквізитори: юридичні та фізичні особи. 
 Регулювання страхової діяльності. Видача ліцензій на страхову 
діяльність. Забезпечення гласності в роботі страхових компаній. Підтримання 
правопорядку в страховій галузі. Страхове регулювання у країнах 
Європейського Союзу. Класифікація видів страхування за директивою ЄС. 
Напрями формування єдиного страхового ринку. Принципи створення єдиного 
страхового ринку в рамках Європейського союзу. Основа страхового 
регулювання в країнах ЄС - Директиви ЄС.  

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
У МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКАХ 

 
ТЕМА 4. СТРАХОВІ РИНКИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

Страховий ринок США. Страховий ринок Великобританії. 
Функціонування страхової асоціації Ллойд. Відмінності страхових ринків двох 
провідних європейських країн - Німеччини і Великобританії. Страхові ринки 
країн Східної Європи, причини їх недостатньої розвиненості й основні 
тенденції. Страхове законодавство Великобританії. Страховий ринок 
Німеччини. Органи страхового нагляду на міжнародних страхових ринках.  

Перспективи розвитку українського страхового ринку та місце України на 
світовому страховому ринку. Шляхи оптимізації інтеграційних процесів 
України в світовий страховий простір. 
  
 

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ 
БІЗНЕСІ 

Економічна зумовленість системи "Ассістанс". Причини виникнення 
системи "Ассістанс". Оплата ассістанських компаній страховим компаніям 
їхніх послуг. Сфера поширення системи "Ассістанс".  Умови  страхування за 



 
системою "Ассістанс". Зміст страхування за системою "Ассістанс" - 
компенсація медичних витрат. Відмінність "Ассістансу" від страхування від 
нещасного випадку.  

Обмеження системи "Ассістанс". Перелік витрат, що не підлягають 
відшкодуванню. Практика страхування за системою "Ассістанс" в Україні. 
Правова база Ассістансу в Україні. Характеристика існуючих схем 
страхування. Ціни на ассістанські послуги. Шляхи зниження цін на ассістанські 
послуги і залучення клієнтів. 

 
ТЕМА 6. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ  
Особливості страхування відповідальності. Сутність термінів 

відповідальність та страхування відповідальності. Види страхування в 
залежності від видів відповідальності. Об'єкт страхування в усіх видах 
страхування відповідальності - відповідальність страхувальника. Види 
обов'язкового страхування відповідальності.  

Страхування відповідальності товаровиробника. Міжнародний досвід 
страхування відповідальності товаровиробників. Відповідальність при 
страхуванні виробника продукції. Страхування претензії за заподіяний збиток. 
Умови  за яких допускається звільнення від відповідальності. 

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних 
засобів у Європі. Характеристика полісів обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів у країнах Європи. Система 
"Зелена карта".  Умови вступу в систему "Зелена карта".  

Страхування відповідальності в США. Обов'язкова і добровільна форми 
страхування відповідальності у США. Визначення розміру збитку. Основні 
групи збитку. Форми страхування відповідальності: страхування опікунської 
відповідальності, страхування відповідальності власників майна перед третіми 
особами, а також страхування відповідальності автовласників. 

 

ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ 
Страхування експортних кредитів. Причини доцільності страхування 

кредитних ризиків. Договір страхування. Фактори, що визначають ризик 
страховика при страхуванні кредитних ризиків. Форми полісів по страхуванню 
кредитів, що характерні для міжнародної практики. Принципи страхування 
експортних кредитів. Страхування вексельних кредитів. Акцепт. 

Міжнародний досвід страхування експортних кредитів. Страхування від 
економічних і комерційних ризиків. Організації що здійснюють страхування 
експортних кредитів від політичних ризиків. Страхова вартість при страхуванні 
кредитів. Страхування іпотечного і споживчого кредиту. Ризики, яким 
піддаються учасники іпотечної діяльності. Види страхування, які включаються 
до страхових програм, розроблених спільно страховими компаніями і банками, 
які здійснюють іпотечне страхування. 

 
 



 
ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ ВАНТАЖІВ 

 Нормативно-правове забезпечення морського страхування. Страхування 
вантажів. Об'єкт страхування та страхувальники. Договір страхування вантажів. 
Страхування в рамках базисних умов поставок. Страхування корпусу й 
оснащення перевізних засобів. Типові умови що застосовуються з метою 
стандартизації договорів страхування, які об'єднують певні групи ризиків. 
Договір страхування суден. Взаємовідносини сторін при настанні страхового 
випадку. 

Страхування відповідальності судновласників. Клуби взаємного 
страхування. Ризики захисту. Ризики відшкодування. Категорії страхових 
внесків: попередні, додаткові і надзвичайні. Правила клубів взаємного 
страхування.  

Страхування контейнерів. Особливості страхування контейнерів. Умови 
страхування контейнерів. Ризик страхування контейнерів.  

 
ТЕМА 9. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 

Особливості особистого страхування. Класифікація видів особистого 
страхування. Характеристика основних видів особистого страхування. Види 
обов'язкового особистого страхування, що передбачені законодавством різних 
країн. Об'єкти особистого страхування. Події, на випадок яких здійснюється 
особисте страхування. Договір особистого страхування.  

Страхування від нещасного випадку. Страхова подія. Критерії добору і 
визначення ціни добровільного страхування. Накопичувальне страхування. 
Види накопичувального страхування. Страхування довічної ренти.  

Медичне страхування. Страхування витрат на лікування та страхування 
непрямих витрат, пов'язаних із захворюванням. Особливість медичного 
страхування. Обов'язкове державне медичне страхування. Відмінності 
обов'язкового і добровільного медичного страхування. Медичне страхування на 
прикладі США. 

 
ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ГАРАНТІЙ ТА 

ОБЛІГАЦІЙ 
Страхування фінансових інвестицій. Сутність поняття «фінансові 

інвестиції». Інвестиційні ризики: майнові та кредитні. Мета страхування 
фінансових інвестицій. Страхування інвестиційної діяльності. Ризики 
інвесторів.  

Страхування фінансових гарантій. Види страхування фінансових 
гарантій: страхування облігацій та інших цінних паперів; страхування кредитів 
для короткострокових торговельних угод і довгострокових інвестицій; 
страхування заставних облігацій; страхування виплат по здачі в оренду, лізинг; 
страхування оплати вартості устаткування, що поставляється. 

Страхування муніципальних облігацій. Функції страхування 
муніципальних облігацій. Встановлення страхової суми. Страхування 
муніципальних облігацій як малозбитковий вид страхування.  

 



 
4. Структура залікового кредиту 

 
Денна форма навчання 
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Змістовий модуль 1.  ЕКОНОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 
МІЖНАРОДНОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

ТЕМА 1. 
СВІТОВА СИСТЕМА РИЗИКІВ 3 2 - 

3 

9 
Тестові 

завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 2. 
СВІТОВИЙ РИНОК 
СТРАХУВАННЯ 

3 1 1 10 
Тестові 

завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
МІЖНАРОДНОЇ СТРАХОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

3 1 - 10 Поточне 
опитування 

Змістовий модуль 2. ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНИХ 
ЗВ’ЯЗКАХ 

ТЕМА 4. СТРАХОВІ РИНКИ 
ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 3 2 - 

3 

10 Поточне 
опитування 

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ В 
МІЖНАРОДНОМУ 
ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

3 1 1 10 
Тестові 

завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 6.  СТРАХУВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 
МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

3 1 - 10 
Тестові 

завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ 
ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ 2 1 1 10 

Тестові 
завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ 
ВАНТАЖІВ 

3 1 - 10 
Тестові 

завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 9. ОСОБИСТЕ 
СТРАХУВАННЯ 3 2 - 10 

Тестові 
завдання, 
поточне 

опитування 
ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, 
ГАРАНТІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ 

2 2 - 10 
Тестові 

завдання, 
поточне 

опитування 
РАЗОМ 28 14 3 6 99  

 
 



 
5. Тематика практичних занять 

 
Практичне заняття 1 

Тема 1. Світова система ризиків 
Мета полягає в дослідженні світової системи ризиків та методів контролю 

над ними. 
Питання для обговорення: 

1. Сутність та види ризиків при здійсненні міжнародних економічних 
зв’язків. 

2. Управління ризиком як метод обмеження його впливу. 
3. Методи фінансування ризиків. 
4. Основні методи контролю над ризиками. 
 

Практичне заняття 2 
Тема 2. Світовий ринок страхування 
Мета полягає в дослідженні макропоказників світового страхового ринку та 

аналізу місця України в розрізі світового страхового ринку. 
Питання для обговорення: 

1. Страхова термінологія.  
2. Страхування в умовах глобалізації. 
3. Світовий  ринок перестрахування.  
4. Макропоказники світового страхового ринку.  
5. Поняття  та суб’єкти  страхового ринку.  
6. Місце України в розрізі світового ринку страхових послуг. 
 
Тема 3. Організаційно-правові аспекти міжнародної страхової 
діяльності 
Мета полягає в дослідженні організаційно-правових аспектів міжнародної 

страхової діяльності. 
Питання для обговорення: 

1. Зміст та структура договору міжнародного страхування. 
2. Порядок укладення та оформлення міжнародних договорів страхування. 

Основні юридичні норми, котрі регулюють страхову діяльність у 
міжнародних зв’язках. 

3. Форми організації страховиків і системи страхування.  
4. Страхові посередники. 
5. Регулювання страхової діяльності. Видача ліцензій на страхову 

діяльність.  
6. Страхове регулювання у країнах Європейського Союзу.  

 
 

Практичне заняття 3 
Тема 4. Страхові ринки провідних країн світу 
Мета полягає в дослідженні страхових ринків провідних країн світу. 

Питання для обговорення: 
1. Страховий ринок США.  



 
2. Страховий ринок Великобританії.  
3. Функціонування страхової асоціації «Ллойд».  
4. Відмінності страхових ринків  провідних європейських країн. 
5. Страхові ринки країн Східної Європи та їх основні тенденції.  
6. Шляхи оптимізації інтеграційних процесів України в світовий страховий 
простір. 
 

 
Практичне заняття 4 

Тема 5.  Страхування в міжнародному туристичному бізнесі 
Мета полягає в дослідженні особливостей страхування в міжнародному 

туристичному бізнесі. 
Питання для обговорення: 

1. Економічна зумовленість системи "Ассістанс". Причини виникнення 
системи "Ассістанс". 
2. Умови  страхування за системою "Ассістанс. Відмінність "Ассістансу" від 
страхування від нещасного випадку.  
3. Правова база Ассістансу в Україні.  
4. Характеристика існуючих схем страхування та шляхи зниження цін на 
ассістанські послуги і залучення клієнтів. 

 
 Тема 6. Страхування відповідальності в міжнародному бізнесі  

 Мета полягає в дослідженні особливостей страхування відповідальності в 
міжнародному бізнесі. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок здійснення страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів і врегулювання збитків. 
2. Об’єкти, ризики та обсяги відповідальності автомобільного перевізника. 
3. Види страхового покриття, які застосовуються при страхуванні 

відповідальності. 
4. Об’єкти страхування і ризики системи «Зелена карта». 

 
Практичне заняття 5 

 Тема 7. Страхування експортних кредитів 
 Мета полягає в дослідженні особливостей страхування експортних 
кредитів. 

Питання для обговорення: 
1. Види ризиків, які виникають при здійсненні страхування експортних 

кредитів та лізингових операцій. 
2. Порядок здійснення страхування експортних кредитів. 
3. Страхування міжнародних лізингових операцій. 
4. Страхування вексельних кредитів.  
5. Страхування від економічних і комерційних ризиків.  
6. Страхування іпотечного і споживчого кредиту.  

 
 Тема 8. Страхування зовнішньоторгівельних вантажів 



 
 Мета полягає в дослідженні особливостей страхування 
зовнішньоторгівельних вантажів. 

Питання для обговорення: 
1. Види ризиків, які існують при автомобільних і залізнодорожних 

міжнародних перевезеннях. 
2. Особливості страхування вантажів, які перевозяться в контейнерах. 
3. Особливості обов’язкового страхування відповідальності експортера. 
4. Види та класифікація ризиків у морському страхуванні. Об’єкти 

морського страхування. 
5. Особливості страхування цивільної відповідальності власників суден. 

 
Практичне заняття 6 

 Тема 9. Особисте страхування 
 Мета полягає в дослідженні особливостей особистого страхування. 

Питання для обговорення: 
1. Класифікація видів особистого страхування. Характеристика основних 

видів особистого страхування.  
2. Порядок здійснення страхування туристів від нещасних випадків. 
3. Страхування медичних витрат під час перебування за кордоном. 
4. Міжнародні сервісні системи для обслуговування учасників зарубіжних 

поїздок. 
  

Практичне заняття 7 
Тема 10. Страхування фінансових інвестицій, гарантій та облігацій 

 Мета полягає в дослідженні особливостей страхування фінансових 
інвестицій, гарантій та облігацій. 

Питання для обговорення: 
1. Порядок здійснення страхування фінансових інвестицій.  
2. Страхування фінансових гарантій. Види страхування фінансових гарантій. 
3. Особливості страхування муніципальних облігацій.  
 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
КПІЗ з дисципліни «Міжнародне страхування» кожен студент виконує 

самостійно. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни.  Виконуючи КПІЗ, 
студент може використовувати комп’ютерну техніку. Індивідуальна робота 
носить форму наукового дослідження із застосуванням набутих знань шляхом 
обґрунтування теоретичних положень обраної проблеми та використанням 
аналітичних здібностей. Виконання КПІЗ є з одним із обов’язкових складових 
модулів залікового кредиту з дисципліни «Міжнародне страхування». На вибір 
студентів пропонується два варіанти виконання КПІЗ. Перший – підготовка 
доповіді-презентації щодо порівняння ключових аспектів функціонування 
страхового ринку України та будь-якої іншої країни на вибір студента. Другий 
варіант - розв’язування ситуаційних завдань з дисципліни. 

Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового 
кредиту з дисципліни «Міжнародне страхування», та однією із форм перевірки 



 
знань студентів, що сприяє закріпленню і поглибленому засвоєнню знань з 
навчального предмету. 

 
7. Самостійна робота 

№ з/п Тематика 
К-сть 
годин 

 
1 ТЕМА 1. Світова система ризиків 9 
2 ТЕМА 2. Світовий ринок страхування 10 

3 ТЕМА 3. Організаційно-правові аспекти міжнародної 
страхової діяльності 10 

4 ТЕМА 4. Страхові ринки провідних країн світу 10 

5 ТЕМА 5.  Страхування в міжнародному туристичному 
бізнесі 10 

6 ТЕМА 6.  Страхування відповідальності в міжнародному 
бізнесі 10 

7 ТЕМА7.  Страхування експортних кредитів 10 
8 ТЕМА 8.  Страхування зовнішньоторгівельних вантажів 10 
9 ТЕМА 9.  Особисте страхування 10 

10 ТЕМА 10.  Страхування фінансових інвестицій, гарантій та 
облігацій 10 

Разом 
99 

 
 

8. Тренінг з дисципліни  
Тематика: Міжнародний досвід розвитку ринку страхування життя як 

чинник впливу на українські реалії. 
Завдання: здійснити ґрунтовний аналіз дослідження передового 

європейського досвіду в галузі страхування життя для вдосконалення 
національного страхового ринку України. 

Порядок проведення тренінгу 
1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з 

темою тренінгового заняття. 
2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у 

колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. 
Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, документів. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у 
групах студентів у кількості 3-5 осіб з певних проблемних питань теми 
тренінгового заняття. 

4. Підведення підсумків. Обговорюються результати виконаних завдань 
у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття. 

 
 
 



 
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни “Міжнародне страхування” 
використовуються  наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 
результатів навчання: 

- поточне тестування та опитування; 
- залікове модульне тестування та опитування; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- інші види індивідуальних та групових завдань; 
- ректорська контрольна робота; 
- оцінювання результатів КПІЗ; 
- залік. 

 
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної школою) з дисципліни “Міжнародне 
страхування” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої 
ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 
 

Заліковий модуль 2 
 

Заліковий модуль 3 
 

30% 40% 30% 

1. активність на 
заняттях – макс. 40 
балів (5 тем по 8 балів 
= 40 балів); 
2.  модульна контрольна 
робота – макс. 60 балів. 

1. активність на 
заняттях – макс. 25 
балів (5 тем по 5 балів 
= 25 балів); 
2. ректорська 
контрольна робота – 
макс. 75 балів. 

1. підготовка КПІЗ – 
макс. 40 балів; 
2. захист КПІЗ – макс. 
40 балів; 
3. тренінг – макс. 20 
балів. 

     
Шкала оцінювання: 

За шкалою 
університету 

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 E (достатньо) 
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 
1-34 F (незадовільно з обв’язковим повторним 

курсом) 
 

 



 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
  

№ з/п Найменування Номер теми 

1. Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, 
ноутбук, проєкційний екран. 

1-10 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  
Стандартне програмне забезпечення базових 
інформаційних технологій: MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Microsoft Visio). 
Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet 
Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox, Viber тощо).  

1-10 

3. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для 
організації дистанційного навчання (за необхідності). 

1-10 

4. Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для 
проведення занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-10 
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