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СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Страхові операції в міжнародній економіці 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу загальної  підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І семестр (ІІІ-тя четверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Ольга Володимирівна Золотарьова 

E-mail: zolotolgawl@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e96а9 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні  

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Оволодіння майбутніми фахівцями в сфері міжнародної економіки 

системним уявленням про механізм проведення страхових операцій, 

забезпечення страхового захисту майнових інтересів страхувальників 

та мінімізації їх ризиків. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ФК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління міжнародною економічною діяльністю; 

ФК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних завдань; 

ФК5. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та 

демографічного розвитку. 

ФК8. Здатність оцінювати ефективність, можливі ризики, соціально-

економічні наслідки управлінських рішень в сфері міжнародної 

економіки. 
Програмні 
результати 
навчання 

За успішного вивчення дисципліни студент набуває наступних 

результатів навчання: 

знати: 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 

управління міжнародними страховими операціями; 

засади аналізу статистичних даних, необхідних для визначення 

ймовірності настання страхових випадків; 

вміти: 

обґрунтовувати страхові рішення в умовах невизначеності, що 

потребують застосування нових підходів та економіко-математичного 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e96а9


 

2 

 

моделювання і прогнозування; 

оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень; 

організовувати порядок укладання та ведення страхової угоди, 

визначати суму страхових премій, розраховувати на підставі актуарних 

розрахунків тарифні ставки з усіх видів страхування, знати асортимент 

та особливості страхових операцій, аналізувати стан та тенденції 

розвитку світового ринку страхування. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Організація страхових операцій. Особисте страхування в 

міжнародній економіці. 

Модуль 2. Страхування майна та відповідальності підприємств в 

міжнародній економіці. 

Модуль 3. Страхування технічних та фінансово-кредитних ризиків в 

міжнародній економіці. 

Модуль 4. Транспортне страхування та страхування майна й 

відповідальності громадян. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час 

екзамену, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною 

шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч  в е р т ь 

ІІІ 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 24 24 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 8 8 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

16 

 

16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 40 40 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  
Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 

1. Сучасна міжнародна економіка: підруч. [Білоцерківець В.В., 

Завгородня О.О., Золотарьова О.В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. - 
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Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. - 386 с.  

2. Страхування: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк; за ред. 

Т.А. Говорушко. – К.: – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 328 c. 

3. Березовчук О.С. Математичний аналіз умов існування 

взаємовигідних договорів страхування для страхової компанії та її 

клієнта / О.С. Березовчук // Ефективна економіка. – 2013. - №3. 

[Електронний ресурс].  - Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2186&p=5. 

4. Страхові послуги: навч. посіб. / Д.І. Дема, О.М. Віленчук, 

І.В. Дем’янюк;за заг. ред. Д.І. Деми. – К.: Алерта 2017. – 526 с. 

Додаткова література: 

1. Кулина Г. Cвітовий ринок страхових послуг в умовах зміни 

парадигми глобального економічного розвитку / Г. Кулина, Я. Фаріон // 

Світ фінансів. – 2017. − № 3(52). – С. 48-59.  

2. Онищенко Л.А. Недоліки державного управління ринком страхових 

послуг на прикладі фактів дефолту та банкрутства / Л.А. Онищенко // 

Економіка та держава. – 2014. - №2. – С.142-144. 

3. Остапенко О. М. Страховий захист: сутнісний аспект / 

О.М. Остапенко // Вісник СумДУ. - Серія “Економіка”. – 2013. – №2. - 

С. 78-84..  

4. Юхименко В.М. Ринок страхових послуг: світові тенденції та 

перспективи розвитку в Україні / В.М. Юхименко // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2016. - №3. – С.44-48. 

5. Закон України "Про страхування" від 04.07. 2013 р. №406-18. [Текст]. 

- [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 

6. Щодо страхування відповідальності за кордоном. - [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.asmap.org.ua/index1.php?idt=60188&langid=1. 
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