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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 
європейської інтеграції 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма:  “Міжнародні економічні 

відносини” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки - 4, семестр – 7-й 

Компонент освітньої програми: нормативна 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Прокопчук Оксана Андріївна 

Профайл викладача 

http:// http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-
andrijivna 

Контактна інформація Тел.: 0689795277, E-mail : poliox@ukr.net  

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного 

міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма факторами, найбільш значущими із яких 

є: превалювання у міжнародному поділі праці виробничої і науково-технічної кооперації, 

ефективність якої залежить від мобільності всіх факторів і, насамперед, капіталу; 

великомасштабний і динамічний розвиток процесів транснаціоналізації, основу яких 

становить інтенсивна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК); 

формування і розвиток міжнародних інтеграційних угруповань, в яких поряд із вільним 

рухом товарів, послуг і робочої сили забезпечується вільний рух капіталів; становлення 

глобального фінансового ринку із безпрецедентними обсягами рухливих портфельних 

інвестицій, що здійснюються переважно, через інформаційно-комунікаційну фондову 

інфраструктуру. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета курсу полягає  у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок 

з управління міжнародною інвестиційною діяльністю, здійснення іноземних інвестицій, в 

тому числі в умовах України. 
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Цілі освоєння дисципліни: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати:  

 сутність та особливості міжнародного інвестування;  

 сутність, мету, завдання та функції міжнародного інвестиційного менеджменту;  

 методичні підходи до дослідження інвестиційної привабливості та клімату країни, 

регіону, галузі і підприємства;  

 режими інвестиційної політики і механізми регулювання і стимулювання 

міжнародної інвестиційної діяльності;  

 інфраструктуру підтримки та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності;  

 сутність формування міжнародної інвестиційної стратегії країни, компанії;  

 методичні вимоги щодо визначення місця України у світових рейтингах та оцінку 

інвестиційної привабливості регіонів і галузей економіки. 

вміти: 

 здійснювати вибір оптимальної стратегії розвитку міжнародної інвестиційної 

діяльності; 

 застосовувати методи та інструментарій інвестиційного менеджменту у сфері 

здійснення та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності, оцінки її 

ефективності.  

 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 

СК 6. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

СК 7. Здатність до підбору та використання аналітичного інструментарію дослідження стану 

та перспектив розвитку міжнародних ринків товарів та послуг з використанням сучасних 

знань про методи, форми та інструменти міжнародного бізнесу. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18  

Практичні / лабораторні 18  

Самостійна робота 84  

5.2. Формат дисципліни 
 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 

 дистанційний.  

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  
Т 1 

Теоретичні засади міжнародної інвестиційної 

діяльності 
16 - 

2.  Т 2 Міжнародний інвестиційний  ринок  14 - 

3.  
Т 3 

Міжнародна підприємницька інвестиційна 

діяльність 
14 - 



4.  Т 4 Міжнародні інвестиційні операції з цінними 

паперами 
14 - 

5.  Т5 Міжнародні фондові інвестори та особливості їх 

діяльності на світовому інвестиційному ринку 
14 - 

6.  Т6 Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 14 - 

7.  Т7 Iнструменти аналiзу мiжнародного інвестиційного 

ринку 

14 
- 

8.  Т8 Стратегія залучення і використання іноземних 

інвестицій 

16 
- 

Разом: 120 - 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 
одиницю 

Кількість 

одиниць, 

год. 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 0,25 18 4,5 

Практичні заняття 1 18 18 

Самостійна робота 0,1 72 7 

Модульна контрольна робота* 12 2 24 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

ПРН5 Лк1-8, Пз1-8, СР (ЗМ1, ЗМ2) 13 20 

ПРН9 Лк4,7,8; Пз4,7,8; СР, (ЗМ1, ЗМ2) 5 9,5 

ПРН5, ПРН9 
Індивідуальні завдання 2 6,5 

МКР 16 24 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 



використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

ПРН 5. знання та розуміння особливостей розвитку світового ринку товарів і послуг 

та економіки зарубіжних країн, міжнародної валютної політики, валютних 

операцій, міжнародної торгівлі, міжнародних перевезень, міжнародної 

виробничої кооперації і координації виробництва, міжнародного страхового і 

банківського бізнесу, міжнародних інвестицій; 

ПРН9 уміння використовувати найбільш прогресивні методики міжнародного 

контрактного і проектного аналізу, приймати обґрунтовані управлінські 

рішення у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

 

7. Пререквізити 
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність. 

 

 

 

8. Політики дисципліни 
 Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово 

 Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі 

 Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час 

 Плагіат в письмових роботах не допускається.  

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей) 

 Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 

тверджень, відомостей обов’язкові; 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права 

 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Основна 

1. Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  



2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-12 від 09.11.2013 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-

12  

3. «Ринок капіталів в Україні: проблеми та перспективи розвитку»: Навчальний 

посібник/За ред. С.С.Арутюнян. Одеса: Атлант, 2017.149 с. 

4. FDI IN FIGURES - OECD. 2019. URL: www.oecd.org ›investment 

5. Ravida T. and Jowett A. UK foreign direct investment, trends and analysis: July 2019. 

URL: 

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/ukforeign

directinvestmenttrendsandanalysis/july2019 

6. World Investment Report 2019. URL: 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2460 

7. Адамик В. В. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність: теоретичні та 

прикладні аспекти [Текст]: навч. посіб. / В. В. Адамик ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка".  Тернопіль; Львів: Крок, 2014.  238 с.  

8. Бобровська О. Ю. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових 

трансформацій : навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, А. Б. 

Кондрашихін. – 2-ге вид., допов.  Дніпро : ГРАНІ, 2018.  238 с. 

9. Борзенко О. О.  Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х 

років: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c. 

10. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / А.О. Задоя. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 

2018. – 122 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Zadoia_Anatolii/Mizhnarodna_investytsiina_diialnist.pdf 

11. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції в підприємницькій діяльності України : 

[монографія] / І. Ю. Матюшенко, В. М. Дмітрієв, О. В. Азаренкова. – Х. : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2013.  184 с.  

12. Мельничук О. П. Сучасні тенденції міжнародної інвестиційної діяльності / О. П. 

Мельничук, І. О. Доценко // Причорноморські економічні студії : екон. наук.-практ. 

журн. / Причорномор. н.-д. ін-т економіки та інновацій.  Одеса, 2019.  Вип. 40. С. 

18-22.  URL: http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019/5.pdf. 

13. Рогач О. І. та ін. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. 

Монографія / За ред. О. І. Рогача. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 

2020. – 368 с 

14. Хто і як інвестує в Україну. Центр Разумкова. URL: 

https://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu  / 2019 

Додаткова 
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URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/467349cfa4b45647f266b176416b729d.pdf 
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