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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ» 

 

Спеціальність: 292 Міжнародні 

економічні відносини 

 

 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародного 

бізнесу. Засвоєння даної дисципліни дасть можливість 

методологічно обґрунтувати та системно упорядкувати теоретичні 

уявлення фахівця про міжнародний ринок страхових послуг, що 

динамічно розвивається в умовах глобалізації та забезпечує 

відшкодування збитків, пов’язаних з можливістю виникнення 

стихійного лиха, настання економічних криз, спадів виробництва, 

інфляції, політичної нестабільності та інших явищ.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи базових знань 

з теорії міжнародної страхової справи, засвоєння закономірностей 

функціонування міжнародних ринків страхових послуг, основних 

принципів страхування в міжнародному бізнесі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати; 

 розуміти особливості, сучасні тенденції розвитку, процеси 

ціноутворення, ефективність функціонування світового ринку 

страхових послуг. 

 формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою 

страхування ризиків, як залежних від діяльності підприємства, так і 

незалежних, тобто зовнішніх,  

 обґрунтовувати доцільність прийняття управлінських рішень при 

здійсненні підприємницької діяльності та зовнішньоекономічних 

операцій з метою управління ризиками, пов’язаними з 

кон’юнктурою зовнішнього ринку, діяльністю іноземного партнера, 

політичними, військовими, стихійними лихами. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здійснювати аналіз економічного, політичного та соціального 

середовища та пов’язаних з ними можливих ризиків ведення бізнесу  

з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків. 

 аналізувати основні показники функціонування страхового ринку в 

Україні та країнах світу з метою підвищення ефективності 

страхування підприємницьких ризиків; 

 розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі страхування, 

враховуючи світові тенденції і перспективи розвитку світового 

ринку страхових послуг.. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Страхування в системі ринкових відносин. 

Класифікація страхування та особливості функціонування 

страхового ринку. Страхування підприємницьких ризиків. 



Особливості діяльності страхових компаній. Державне регулювання 

страхової діяльності. Основні види глобальних ризиків і методи 

ризик-менеджменту за допомогою страхування Організаційно-

правові питання міжнародного страхування. Сучасний стан світового 

ринку страхових послуг і ринків провідних країн світ. Міжнародні 

види страхування. Економічна сутність системи перестрахування. 

Принципи здійснення основних видів страхування у провідних 

країнах світу. 

Види занять:лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова атака, 

підготовка есе 

Форми навчання:очна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Міжнародний ринок страхових послуг» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини», «Економічна теорія», 

«Мікроекономіка» та «Макроекономіка». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисциплін «Економіка та 

зовнішньоекономічні зв’язки України», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Світова 

економіка» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг: 

навчальний посібник/ МОНМС України, Чернігівський державний 

технологічний університет.  – Київ: Центр учбової літератури, 2016. –

 428 с. 

2. Садловська І.П. Інфраструктура ринку транспортних послуг: 

конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування"/ МОН України, 

Державний економіко-технологічний університет транспорту.  –

 Київ: ДЕТУТ, 2014. – 152 с. 

3. Горбач Л. М., Каун О. Б. Страхування: навчальний 

посібник/ МОН.  – Київ: Кондор, 2011. – 530 с. 

4. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: навчальний 

посібник/ МОН.  – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 656 с.: іл. 

5. Федоренко В.Г., Захожай В.Б., Чувардинский О.Г., Тугай А.М. 

Страховий та інвестиційний менеджмент: підручник/ Федоренко 

В.Г., ред.; МАУП.  – Київ, 2002. – 341 с..  

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)   БАЛАБАНОВА ГАЛИНА ПЕТРІВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин і бізнесу ФМВ 

Науковий ступінь:кандидат філософських  наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11201  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387413&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387274&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387274&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387274&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387274&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387274&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=241663&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=241663&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=200115&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=200115&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112664&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112664&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112664&lang=uk-UA
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11201


Тел.: 406-73-65 

E-mail: halyna.balabanova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

mailto:balabanova@npp.nau.edu.ua

