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Старший викладач кафедри міжнародного бізнесу 
та фінансів НТУ «ХПІ». 
Досвід роботи - більш 25 років.  
Провідний лектор з дисциплін: «Страхування», 
«Міжнародне страхування» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисциплина спрямована на отримання фундаментальних знань в області міжнародної інвестиційної діяльності і міжнародного 
страхування. Найважливішим фактором економічного зростання, як окремої країни, так і світової економіки в цілому, є іноземні 
інвестиції як форма міжнародного руху капіталу. За допомогою іноземних інвестицій, як економічного потенціалу інших країн, 
підприємства отримують можливість розвивати і розширювати свій бізнес на якісно новому конкурентному рівні. Тому, знання 
методів та інструментів управління та залучення міжнародних інвестицій є ключовим фактором успіху міжнародного бізнесу 
підприємств. Курс також включає вивчення законодавчих основ та організації страхової діяльності. Упорядкування системи знань з 
фінансових основ страхової діяльності та надання страхової послуги, а також формування та побудови страхових тарифів. 
Визначення стану страхового ринку та перспектив його розвитку. 

Мета курсу 
Формування у студента системних професійних знань, навичок і компетенцій, спрямованих на прийняття ефективних 
управлінських рішень в сфері міжнародної інвестиційної діяльності підприємств. Виробити у студентів розвиток практичних 
навичок, необхідних для взаємодії зі страховими організаціями 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит (7 семестр) 

Результати навчання 
Вміти приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. Розробляти бізнес-план міжнародного інвестиційного проекту. Проводити 
оцінку ефективності міжнародних інвестиційних проектів. Визначати прибутковість фінансових інструментів. Формувати 
оптимальний портфель цінних паперів. Мінімізувати ризики інвестиційного портфелю. Володіти культурою мислення, здатністю до 
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узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення. Виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій на страховому ринку, пропонувати способи їх вирішення і оцінювати очікувані 
результати 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 ч .: лекції - 32 год., Практичні заняття - 32 год., Самостійна робота - 56 год. 

Вимоги 
викладача 

Студент повинен регулярно відвідувати заняття. Дотримуватися учбової дисципліни і етики поведінки. Вміти користуватися 
комп'ютером, мати адресу електронної пошти, працювати в Інтернеті. Працювати з навчальною та додатковою літературою. 
Виконувати домашні завдання. На заняттях необхідно мати конспект і зошит для практичних занять. Своєчасно підготувати і 
оформити реферат, захист якого є обов'язковою умовою допуску до іспиту.  

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Модуль 1. МІЖНАРОДНА  ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Лекція 1 Методологічні основи міжнародної 

інвестиційної діяльності. Класифікація та 
види інвестицій 

Практичне 
заняття 1 

Стан, структура і динаміка 
міжнародного інвестування в Україні 
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Державне регулювання 
міжнародного інвестування в 
Україні 

Лекція 2 Основи фінансової математики. Вартість 
грошей у часі. 

Практичне 
заняття 2 

Розрахунок теперішньої та майбутньої 
вартості грошової одиниці. Ануїтети. 
 

Класифікація видів і сегментів 
інвестиційного ринку 
 

Лекція 3 Грошові потоки. Класифікація грошових 
потоків 
 

Практичне 
заняття 3 

Розрахунок вартості чистого грошового 
потоку 
 

Звіт про рух грошових коштів 
підприємства 
 

Лекція 4 Джерела фінансування міжнародних 
інвестиційних проектів 

Практичне 
заняття 4 

Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. 
Визначення середньозваженої вартості 
капіталу 

Методи оптимізації структури 
капіталу 
 

Лекція 5 Інвестиційна стратегія підприємства. 
Управління міжнародними інвестиційними 
проектами 

Практичне 
заняття 5 

Розробка бізнес - плану міжнародного 
інвестиційного проекту 
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Інновації як об'єкт 
інвестиційної діяльності в 
міжнародному бізнесі 

Лекція 6 Аналіз і оцінка ефективності міжнародних 
інвестиційних проектів. Аналіз чутливості 
інвестиційного проекту 

Практичне 
заняття 6 

Розрахунок показників ефективності 
міжнародних інвестиційних проектів. 
Правила прийняття інвестиційних 
рішень 

Управління інвестиційними 
ризиками. Аналіз 
інвестиційних проектів в 
умовах інфляції і ризиків 

Лекція 7 Управління фінансовими інвестиціями. 
Класифікація фінансових інвестицій 

Практичне 
заняття 7 

Оцінка прибутковості фінансових 
інвестицій 

Рейтингові оцінки цінних 
паперів 

Лекція 8 Формування портфеля цінних паперів Практичне 
заняття 8 

Мінімізація ризиків портфеля цінних 
паперів 

Оперативне управління 
портфелем цінних паперів 



Модуль 2. МІЖНАРОДНЕ СТРАХУВАННЯ 
Лекція 9 Економічна сутність міжнародного 

страхування 

Практичне 
заняття 9 

Необхідність страхового захисту від 
ризику. Функції міжнародного 
страхування  

Форми взаємодії 
страхувальників і страхової 
організації 

Лекція 10 
Основні елементи процесу страхування 

Практичне 
заняття 10 

Принципи міжнародного страхування. 
Страхування як метод управління 
ризиками.  

Страхова термінологія. 
Міжнародні страхові терміни 

Лекція 11 Класифікація в міжнародному страхуванні 
І. 

Практичне 
заняття 11 

Класифікація за об'єктами. Форми 
страхування. 
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Франшиза в страхуванні: 
практика застосування. 
Особливості страхування 
відповідальності. 

Лекція 12 Класифікація в міжнародному страхуванні 
ІІ. 

Практичне 
заняття 12 

Системи страхових відносин. Системи 
страхової відповідальності. 

Співстрахування, подвійне 
страхування: механізми дії. 
Товариства взаємного 
страхування. 

Лекція 13 Склад і структура тарифної ставки. 
Показники страхової статистики. 

Практичне 
заняття 13 

Основи формування страхових тарифів. 
Абсолютні та відносні показники. Групи 
коефіцієнтів та їх практичне 
використання. 

Актуарні розрахунки в 
страхуванні. Структура 
страхової премії. 

Лекція 14 

Майнове страхування 

Практичне 
заняття 14 

Методи розрахунків тарифів у 
майновому страхуванні. Оцінка 
вартості об'єктустрахування та 
встановлення страхової суми. 

Страхування майна 
підприємств та майна 
громадян. Страхування 
кредитних і фінансових 
ризиків. 

Лекція 15 

Особисте страхування 

Практичне 
заняття 15 

Основні види полісів зі страхування 
життя. Медичне страхування. 
Особливості розрахунків тарифів у 
страхуванні життя. 

 

Основні види 
накопичувального 
страхування. Пенсійні схеми 
накопичувального 
страхування. 

Лекція 16 Страхування відповідальності. Основи 
перестрахування. 

Практичне 
заняття 16 

Страхування цивільно-правової 
відповідальності. Методи і форми 
перестрахових операцій. 

 

Роль перестрахування в 
підвищенні фінансової 
стійкості страхової компанії 
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Слюсаренко. - К.: Міжнародна агенція "BeeZone", 2002. -452с  
11. К. Пфайфер. Введение в перестрахование. II издание, М.: Издательство “Анкил” 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Класифікація та види інвестицій. Класифікація видів і сегментів інвестиційного ринку. Фінансові інструменти в міжнародному бізнесі. Визначення 
прибутковості фінансових інструментів. Джерела інвестування і структура капіталу. Методи оптимізації структури капіталу. Бізнес - план міжнародного 
інвестиційного проекту. Аналіз і оцінка ефективності фінансових інвестицій. Формування оптимального портфеля цінних паперів. Прибутковість і 
ризик портфеля акцій. Страховий захист, фонди страхового захисту. Визначення основних суб'єктів страхового процесу. Функції та принципи 
міжнародного страхування. Класифікація страхування по об'єктах. Форми страхування. Системи страхових відносин. Системи страхової 
відповідальності. Склад і структура тарифної ставки. Показники страхової статистики. Розрахунок страхового тарифу в майновому страхуванні: нетто і 
брутто-ставки. Розрахунок тарифних ставок в страхуванні життя. Страхування відповідальності. Методи і форми перестрахових операцій. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: ПК, доступ в Інтернет. 

 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 

На
ра

ху
ва

нн
я 

ба
лі

в 

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися Кодексу етики академічних взаємовідносин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


