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ХЕРСОН



Мета дисципліни – є формування
теоретичних знань з питань страхування при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Завданням навчальної дисципліни -
засвоєнні студентами сутності, функцій і
принципів організації страхування
зовнішньоекономічної діяльності; аналізі
проблем в страхуванні зовнішньоекономічної
діяльності; засвоєння методики страхування
зовнішньоекономічної діяльності

Предметом навчальної дисципліни є
страхування діяльності в процесі
зовнішньоекономічної діяльності.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів загальних та  компетентностей:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

• Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

• Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх 
структури. 

• Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 
податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 
банківська система та страхування). 

• Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

• Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 
регулювання фінансового ринку. 

• Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

• Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку. 



Програмні результати навчання:

• Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

• Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування 
фінансових систем. 

• Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх 
структури. 

• Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів 
суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування. 

• Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

• Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних 
даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 

• Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

• Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 



Перелік тем

Тема 1. Сутність страхування зовнішньоекономічної

діяльності

Тема 2. Характеристика ризиків в зовнішньекономічній

діяльності

Тема 3. Системи страхування ризиків в ЗЕД

Тема 4. Страхування майна іноземних компаній, що діють

на території України.

Тема 5. Страхування майна українських організацій,

установ, підприємств, що діють за кордоном.

Тема 6. Страхування відповідальності суб'єктів ЗЕД за

здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Тема 7. Страхування експортних кредитів



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Зовнішня торгівля України: митна статистика (1991‒2016 роки) / За ред.

П.В. Пашко. – Київ: Знання, 2018. – 695 с.

2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник

[Електронний ресурс]/ Г.Я. Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. –

Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 156 с.

3. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. /

Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. ‒ Київ: Центр учбової літератури, 2013. ‒ 408 с

4. Ткаченко, К. Страхование экспортных кредитов: международный опыт

[Електронний ресурс] / К. Ткаченко. - Режим доступу: http://forinsurer.com/public/

11/07/05/4364

5. Концепція створення системи державної підтримки експорту України

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/586-

2013-%D1%80.

6. Митний кодекс України [Електронний ресурс].‒ Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua Податковий кодекс України [Електронний ресурс].‒

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua

7. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс].‒ Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua


