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Зміст
Розділ 1. Основи міжнародної інвестиційної діяльності
Тема 1. Основи міжнародної інвестиційної діяльності.
Тема 2. Теоретичні засади міжнародного інвестування.
Тема 3. Міжнародний інвестиційний ринок і розвиток його структури.
Тема 4. Підприємницька інвестиційна діяльність на міжнародних ринках.
Тема 5. Міжнародні інвестиційні операції з цінними паперами.
Розділ 2. Стратегія і аналіз на міжнародному інвестиційному ринку.
Тема 6. Міжнародні фондові інвестори та особливості їх діяльності на
світовому інвестиційному ринку.
Тема 7. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності.
Тема 8. Інструменти аналізу міжнародного інвестиційного ринку.
Тема 9. Стратегія залучення і використання іноземних інвестицій.

Розділ 1. Основи міжнародної інвестиційної діяльності
Тема 1. Основи міжнародної інвестиційної діяльності.
Класифікація світових ринків капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність. Зрілі
ринки. Ринки, що зростають, або розвиваються. Суть міжнародного інвестування.
Суб’єкти та об’єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Класифікація
інвестицій. Капітальні вкладення. Інвестування. Основними видами інвестування.
Основними джерелами інвестування. Ресурси суб'єктів інвестиційної діяльності.
вивезення капіталу та залучення іноземних інвестицій. З точки зору суб’єктності у
світогосподарській
теорії
і
практиці
розрізняють
індивідуальних,
інституціональних, корпоративних інвесторів і уряд. Суб’єкти міжнародної
інвестиційної діяльності. Форми здійснення міжнародного інвестування.
Тема 2. Теоретичні засади міжнародного інвестування.
Розвиток теорії та моделей використання інвестиційних ресурсів. Крива
індивідуальної пропозиції заощаджень. Теорія формування портфеля Г. Марковіца
та однофакторна модель ринку капіталів Шарпа. Суть моделі оцінки фінансових
активів (САРМ). Модель Манделла—Флемінга для операцій фінансових
інституцій. Багатократна модель Солніка
Тема 3. Міжнародний інвестиційний ринок і розвиток його структури.
Функціональна структура міжнародного інвестиційного ринку. Аналіз попиту та
пропозиції на прямі інвестиції на міжнародному інвестиційному ринку.
Міжнародний інвестиційний ринок. Функціональна структура міжнародного
інвестиційного ринку. Аналіз попиту та пропозиції на прямі інвестиції на
міжнародному інвестиційному ринку. Місце та роль ринку цінних паперів у
структурі міжнародного інвестиційного ринку. Капіталізація ринку. Особливості
функціонування найважливіших міжнародних та національних ринків цінних
паперів. Функціональна структура міжнародного інвестиційного ринку.
Тема 4. Підприємницька інвестиційна діяльність на міжнародних ринках.
Міжнародна підприємницька діяльність та форми виходу фірми на зарубіжні
ринки. Основні форми виходу на зарубіжні ринки. Міжнародне інвестування у
контексті інтернаціоналізації.
Переваги та стримуючі фактори іноземної
підприємницької діяльності. Мотивація безпосередніх партнерів міжнародної
підприємницької інвестиційної діяльності.
ТНК як суб’єкт міжнародної
підприємницької інвестиційної діяльності.
Тема 5. Міжнародні інвестиційні операції з цінними паперами.
Класифікація цінних паперів. Сутнісна характеристика видів акцій.
Характеристика показників ринків акцій та вплив на них множинного
котирування. Організація торгівлі акціями на різних національних ринках.
Учасники міжнародної портфельної інвестиційної діяльності. Формування
портфеля міжнародних інвестицій в акції. Оцінка дохідності акцій. Показники

ризику акцій. Міжнародний ринок облігацій. Види облігацій. Особливості торгівлі
облігаціями на різних національних ринках і ринку єврооблігацій. Індекси ринків
облігацій.
Розділ 2. Стратегія і аналіз на міжнародному інвестиційному ринку.
Тема 6. Міжнародні фондові інвестори та особливості їх діяльності на
світовому інвестиційному ринку.
Міжнародні фондові інвестори та особливості їх діяльності. Міжнародний банк
реконструкції и розвитку (світовий банк). Міжнародна асоціація розвитку.
Міжнародна фінансова корпорація. Багатостороннє агентство з гарантування
інвестицій.
Інвестиційні фонди на міжнародному інвестиційному ринку.
Інвестиційні фонди відкритого типу.
Тема 7. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності.
Основні режими інвестиційної політики держави. Система державних гарантій
іноземним інвесторам. Засоби державного регулювання іноземних інвестицій.
Основні напрями і засоби здійснення політики стимулювання залучення іноземних
інвестицій. ВЕЗ як один із засобів стимулювання залучення іноземних інвестицій
Тема 8. Інструменти аналізу міжнародного інвестиційного ринку.
Індекси фондового ринку. Загальні поняття та методика розрахунку. Основні
фондові індекси США. Dow Jones Industrial Average (DJIA). Фондовий індекс S&P
500 (Standard and Poor's 500 Composite Stock Price index). Зведений індекс акцій
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quatatton Index). Інші
відомі й авторитетні світові індекси. Інвестиційні рейтингові агенції та
інвестиційні рейтинги.
Тема 9. Стратегія залучення і використання іноземних інвестицій.
Необхідність і сутність селективного регулювання іноземних інвестицій. Проблема
обсягів залучення іноземних інвестицій. Селекція інвестицій за суб’єктами,
розмірами і термінами. Форми стимулювання і критерії обмеження іноземної
інвестиційної діяльності. Концепція “інвестиційних полів” і активізація прямого
іноземного інвестування.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна «Міжнародні інвестиції» відноситься до циклу профілюючих
дисциплін для спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
Мета курсу: є формування у студентів сучасного економічного мислення щодо
оцінки інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі та підприємства;
пріоритетності і ефективності інвестиційних програм; прибутку від інвестиційної
діяльності залежно від джерела інвестиційних ресурсів.
Семінарські заняття покликані поглибити теоретичні та методологічні знання
студентів з даного курсу, сприяти набуттю ними практичних навичок щодо
міжнародної інвестиційної діяльності.
В процесі підготовки питань на семінарські заняття та виконання практичних
робіт студенти зобов’язані працювати з допоміжною навчальною та науковою
літературою, застосовуючи елементи самостійного наукового пошуку.
Тематика семінарських занять
Семінарське заняття 1. Тема: “Основи міжнародної інвестиційної діяльності ”
Семінарське заняття 2. Тема: “Теоретичні засади міжнародного інвестування ”
Семінарське заняття 3. Тема: “Міжнародний інвестиційний ринок і розвиток
його структури ”
Семінарське заняття 4. Тема: “Підприємницька інвестиційна діяльність на
міжнародних ринках ”
Семінарське заняття 5. Тема: “ Міжнародні інвестиційні операції з цінними
паперами ”
Семінарське заняття 6. Тема: “Міжнародні фондові інвестори та особливості їх
діяльності на світовому інвестиційному ринку ”
Семінарське заняття 7 Тема: “Регулювання міжнародної інвестиційної
діяльності”
Семінарське заняття 8 Тема: “Інструменти аналізу міжнародного
інвестиційного ринку. Стратегія залучення і використання іноземних інвестицій”.
Семінарське заняття 9 Тема: “Стратегія залучення і використання іноземних
інвестицій”.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Тема: “Основи міжнародної інвестиційної діяльності”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити суть міжнародного інвестування
2. Перелічити суб’єкти та об’єкти міжнародної інвестиційної діяльності.
3. Розкрити недоліки та потенційні переваги міжнародного інвестування.
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Семінарське заняття 2. Тема: “Теоретичні засади міжнародного
інвестування”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити теорію формування портфеля Г. Марковіца
2. Пояснити модель диверсифікації міжнародного інвестиційного портфеля
3. Розкрити суть моделі оцінки фінансових активів (САРМ).
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Семінарське заняття 3. Тема: “Міжнародний інвестиційний ринок і розвиток
його структури ”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити функціональну структуру міжнародного інвестиційного ринку
2. Перелічити особливості функціонування найважливіших міжнародних та
національних ринків цінних паперів
3. Розкрити місце та роль ринку цінних паперів у структурі міжнародного
інвестиційного ринку
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Семінарське заняття 4. Тема: “Підприємницька інвестиційна діяльність на
міжнародних ринках ”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.

Контрольні питання до теми:
1. Привести форми виходу фірми на зарубіжні ринки
2. Розкрити міжнародне інвестування у контексті інтернаціоналізації
3. Розкрити ТНК як суб’єкт міжнародної підприємницької інвестиційної
діяльності.
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Семінарське 5. Тема: “ Міжнародні інвестиційні операції з цінними
паперами”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1.Перелічити особливості торгівлі облігаціями на різних національних
ринках і ринку єврооблігацій. Індекси ринків облігацій
2. Розкрити пасивний і активний підходи до формування міжнародного
портфеля облігацій
3.Перелічити особливості інвестиційного сертифікату та похідні цінні
папери.
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій. Складання тесту.
Семінарське заняття 6. Тема: “Міжнародні фондові інвестори та особливості
їх діяльності на світовому інвестиційному ринку”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити особливості міжнародних банків реконструкції
2. Охарактеризувати міжнародні фінансова корпорація
3. Перелічити особливості інвестиційних фондів відкритого типу
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Семінарське заняття 7. Тема: “Регулювання міжнародної інвестиційної
діяльності”
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити основні режими інвестиційної політики держави
2. Перелічити основні напрями і засоби здійснення політики стимулювання
залучення іноземних інвестицій

3. Розкрити ВЕЗ як один із засобів стимулювання залучення іноземних

інвестицій
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Семінарське заняття 8. Тема: “Інструменти аналізу міжнародного
інвестиційного ринку”.
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити інвестиційні рейтингові агенції та інвестиційні рейтинги
2. Перелічити основні проблема обсягів залучення іноземних інвестицій
3. Розкрити форми стимулювання і критерії обмеження іноземної
інвестиційної діяльності
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій. Складання тесту.
Семінарське заняття 9. Тема: “Стратегія залучення і використання іноземних
інвестицій”.
Мета: формування навичок робот з літературою, поглиблення знань з
навчального матеріалу.
Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування),
обговорення, перевірка самостійної роботи.
Контрольні питання до теми:
1. Розкрити основні елементи стратегії використання іноземних
інвестицій
2. Перелічити основні стратегії іноземного інвестування
Розв’язання задач та аналіз конкретних ситуацій.
Питання до семінарських занять:
Розкрити суть міжнародного інвестування
Перелічити суб’єкти та об’єкти міжнародної інвестиційної діяльності
Розкрити недоліки та потенційні переваги міжнародного інвестування.
Розкрити теорію формування портфеля Г. Марковіца
Пояснити модель диверсифікації міжнародного інвестиційного портфеля
Розкрити суть моделі оцінки фінансових активів (САРМ).
Розкрити функціональну структуру міжнародного інвестиційного ринку
Перелічити особливості функціонування найважливіших міжнародних та
національних ринків цінних паперів
9. Розкрити місце та роль ринку цінних паперів у структурі міжнародного
інвестиційного ринку
10. Привести форми виходу фірми на зарубіжні ринки
11. Розкрити міжнародне інвестування у контексті інтернаціоналізації
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. Розкрити ТНК як суб’єкт міжнародної підприємницької інвестиційної
діяльності.
13. Перелічити особливості торгівлі облігаціями на різних національних
ринках і ринку єврооблігацій. Індекси ринків облігацій
14. Розкрити пасивний і активний підходи до формування міжнародного
портфеля облігацій
15. Перелічити особливості інвестиційного сертифікату та похідні цінні
папери
16. Розкрити особливості міжнародних банків реконструкції
17. Охарактеризувати міжнародні фінансова корпорація
18. Перелічити особливості інвестиційних фондів відкритого типу
19. Розкрити основні режими інвестиційної політики держави
20. Перелічити основні напрями і засоби здійснення політики стимулювання
залучення іноземних інвестицій
21. Розкрити ВЕЗ як один із засобів стимулювання залучення іноземних
інвестицій
22. Розкрити інвестиційні рейтингові агенції та інвестиційні рейтинги
23. Перелічити основні проблема обсягів залучення іноземних інвестицій
24. Розкрити форми стимулювання і критерії обмеження іноземної
інвестиційної діяльності.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна «Міжнародні інвестиції» відноситься до циклу профілюючих
дисциплін для спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
Мета курсу: є формування у студентів сучасного економічного мислення щодо
оцінки інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі та підприємства;
пріоритетності і ефективності інвестиційних програм; прибутку від інвестиційної
діяльності залежно від джерела інвестиційних ресурсів.
Семінарські заняття покликані поглибити теоретичні та методологічні знання
студентів з даного курсу, сприяти набуттю ними практичних навичок щодо
міжнародної інвестиційної діяльності.
В процесі підготовки питань на семінарські заняття та виконання практичних
робіт студенти зобов’язані працювати з допоміжною навчальною та науковою
літературою, застосовуючи елементи самостійного наукового пошуку.
Тестові завдання для поточного контролю з дисципліни
«Міжнародні інвестиції»
Поточний контроль здійснюється у результаті виконання тестових завдань за
підсумками результатів розгляду відповідних тем за дисципліною «Міжнародні
інвестиції»: теми 1 – 4, теми 5 - 8. Тестові завдання студент виконує в аудиторії
письмово або дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі
«Міжнародні
інвестиції»,
режим
доступу:
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3276.
Тестове завдання передбачає необхідність вибрати одну правильну відповідь
на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на тестові запитання оцінюється
в 1 бал. На виконання одного завдання відводиться 1-2 хвилини. Загальна оцінка за
тестове завдання виставляється в залежності від набраної кількості балів.
Структура та складові поточної та підсумкової оцінки з дисципліни:
Поточний контроль – 60 балів. З них:
-30 балів (активна робота на практичних заняттях, що передбачає вирішення
практичних завдань);
-20 балів (10*2 поточний тестовий контроль);
- 10 балів (підготовка та захист контрольної роботи).
Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення
екзамену. Загальна кількість балів за успішне виконання– 40. Час виконання – до
80 хвилин
Вміст білета й оцінювання відповідей:
- 20 балів (2 теоретичних питання, кожне з яких має вагу в 10 балів);
- 10 балів (5 тестових питань х 2 бали);
- 10 балів (практичне завдання – розв’язання задачі)
За бажанням студент має можливість обрати тестову форму
екзаменаційного білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2
бали за кожну вірну відповідь)

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на
вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0).
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною
відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання
надається можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить
20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь)
дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Міжнародні
інвестиції», режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3276
Питання до підсумкового контролю з дисципліни
«Міжнародні інвестиції»
(іспит для денної форми навчання)
1. Розкрити визначення міжнародна інвестиційна діяльність
2. Розкрити визначення єврооблігація
3. Перелічити особливості «зрілих ринків»
4. Припущення на яких ґрунтується теорія портфельних інвестицій Марковіца
5. Пояснити, основою якої моделі стала однофакторна модель Шарпа
6. Розкрити що саме дозволяє сформувати Модель САРМ
7. Який очікуваний дохід за цінним папером за теорією АРТ
8. Що відноситься до інвестиційних видатків
9. Чим або ким в основному визначається пропозиція на грошовому ринку
10. Що означає сек'юритизація
11. Розкрити складові ринку цінних паперів
12. Поясніть особливість «Янкі»-облігації»
13. Форма виходу на зарубіжні ринки
14. Пояснити як поділяються країни за фактором експортної орієнтації прямого
підприємницького капіталу
15. Які чинники відносять до виробничо-економічної мотивації
16. Розкрити що злиття та поглинання дозволяють ТНК
17. Особливості міжнародних спільних підприємств
18. Розкрити що означає участь на паритетних засадах у спільному підприємстві
19. Варіанти здійснення інвестицій ТНК
20. Розкрити особливості якими характеризується МСП
21. Пояснити яку процедуру повинні проходити цінні папери
22. Розкрити визначення «Лістинг»
23. Пояснити можливість інвесторам США щодо Американської депозитарної
розписки
24. Облігації вважаються погашеними при яких умовах
25. Розкрити визначення «дисконт»
26. Перелічити основні цілі МВФ
27. Перелічити основні складові Інвестиційного фонди на інвестиційного ринку
США

28. Відкриті фонди (взаємні фонди) підрозділяються на які основні фонди
29. Перелічити основних членів МБРР
30. Розкрити головні завдання Міжнародного центру із розв'язання
інвестиційних конфліктів
31. Розкрити особливості режиму найбільшого сприяння
32. Перелічити що належить до форм державних гарантій іноземним інвесторам
33. Засоби державного регулювання припливу іноземних інвестицій умовно
поділяють на які групи
34. Найпоширеніші засоби державного контролю за допуском і діяльністю
іноземних інвестицій
35. Розкрити що включає надання державою інвесторам комплексного пакета
послуг
36. Перелічити що включає група фінансових стимулів при залученні ПІІ
37. Дати пояснення щодо «Зона-франко»
38. Розкрити найбільш відомі фондові індекси США
39. Розкрити рейтинг Baa агенції «Moody's Investors Service» для довгострокових
зобов'язань
40. Розкрити складові довготермінової стратегії розвитку інвестиційного
потенціалу
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна «Міжнародні інвестиції» відноситься до циклу профілюючих
дисциплін для спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
Мета курсу: є формування у студентів сучасного економічного мислення щодо
оцінки інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі та підприємства;
пріоритетності і ефективності інвестиційних програм; прибутку від інвестиційної
діяльності залежно від джерела інвестиційних ресурсів.
Семінарські заняття покликані поглибити теоретичні та методологічні знання
студентів з даного курсу, сприяти набуттю ними практичних навичок щодо
міжнародної інвестиційної діяльності.
В процесі підготовки питань на семінарські заняття та виконання практичних
робіт студенти зобов’язані працювати з допоміжною навчальною та науковою
літературою, застосовуючи елементи самостійного наукового пошуку.
Відповідно до робочої програми кожен студент отримує індивідуальне
завдання до виконання контрольної роботи та захищає її протягом семестру згідно
навчального плану.
Індивідуальні завдання.
Індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародні інвестиції» є контрольна
робота.
Мета контрольної роботи є формування у студентів системи знань з
дисципліни «Міжнародні інвестиції», основою яких є набуття практичних навичок
щодо використання нормативних документів та інформації у процесі здійснення
практичної діяльності у відповідному фаховому напрямку.
У ході виконання запропонованих завдань передбачається самостійна робота
студентів стосовно підбору необхідної інформації з різноманітних джерел, а також
знаходження та узагальнення матеріалів, що підлягали вивченню та дослідженню.
Кожен студент отримує індивідуальну тему контрольної роботи та захищає її
протягом семестру згідно навчального плану.
Термін виконання – не пізніше ніж за 20 днів до початку залікового тижня.
Контрольна робота направлена на вирішення основних завдань, які
розкривають тему контрольної роботи, а саме:
1.Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності країни
«А»/підприємства «А».
2.Тенденції розвитку інвестиційної діяльності країни/підприємства «А» (динаміка
основних показників мінімум за 10 років країна, 5 років підприємство)
2.Місце країни «А»/ підприємства «А» за результатами найбільших рейтингових
агентств (Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch, Світовий банк та інші).

1.
2.
3.
4.

Тема індивідуального завдання – контрольної роботи:
Особливості інвестиційної діяльності Китаю.
Особливості інвестиційної діяльності Канади.
Особливості інвестиційної діяльності Німеччини.
Особливості інвестиційної діяльності Нідерланди.

5. Особливості інвестиційної діяльності Сполучені Штати Америки.
6. Особливості інвестиційної діяльності Франція.
7. Особливості інвестиційної діяльності Голландія.
8. Особливості інвестиційної діяльності Австрії.
9. Особливості інвестиційної діяльності Бельгії.
10. Особливості інвестиційної діяльності Японії.
11. Особливості інвестиційної діяльності України.
12. Особливості інвестиційної діяльності Дубая.
13. Особливості інвестиційної діяльності Норвегії.
14. Особливості інвестиційної діяльності Португалії.
15. Особливості інвестиційної діяльності Сінгапура.
16. Особливості інвестиційної діяльності Польши.
17. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «А».
18. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «Б».
19. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «В».
20. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «Г».
21. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «Д».
22. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «Е».
23. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «Ж».
24. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «З».
25. Особливості інвестиційної діяльності підприємства «І».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ –
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота виконується самостійно студентом за запропонованою
темою.
Відповіді на питання повинні містити посилання на використану
літературу, чинне законодавство України, наприкінці роботи необхідно привести
перелік літератури.
Робота повинна мати обов’язкові складові частини, що розташовуються в
певній послідовності:
– титульний аркуш;
– зміст;
– вступ;
– основна частина;
– висновки;
– список використаних джерел;
– додатки (якщо є).
Текст роботи набирається на комп’ютері через півтора інтервали на
стандартних аркушах формату А4 (210×297 мм) без рамки.
Поля: з лівого боку – 30 мм, з правого – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.
Абзацний відступ має бути скрізь однаковий – 1,0 см. Друкування тексту

проводиться на одній стороні аркуша (пастою чорного кольору середньої
жирності). Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт.
У роботі допускаються тільки загальноприйняті скорочення слів (СНД, ООН
та ін.). Посилання на таблиці, рисунки робляться в тексті.
Нумерація сторінок роботи має бути наскрізною, включаючи список
літератури і додатки. Першою сторінкою є титульний аркуш. Номери сторінок
проставляються арабськими цифрами в правому верхньому куті аркуша. На
титульному аркуші номер сторінки не ставиться.
Рисунки та таблиці, розташовані на окремих сторінках, включаються в
загальну нумерацію.
Усі таблиці повинні мати назви, що характеризують їх зміст. У правому
верхньому куті над назвою таблиці пишеться слово «Таблиця 1.1» з позначенням
номера розділу і номера таблиці в його межах. Назва таблиці пишеться над
таблицею, вирівнювання –по центру. Крапка після назви таблиць не ставиться.
Усі ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, креслення тощо) іменуються
рисунками, в тексті вони іменуються словом «Рис. 1.2.», з позначенням номера
розділу і номера рисунку в його межах. Підпис до рисунку розташовується під ним.
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Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за
такими критеріями:
-"90-100 балів"- студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і
всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мисліть і будує відповідь,
вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу,
висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень
засвоєння практичних навичок;
-"70-89 балів"- студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє
основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано
викладає його, має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи
інших проблем, але припускає певних неточностей і похибок у логіці викладу
теоретичного змісту або при аналізі практичного;
-"50-69"- студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але
непереконливо відповідає,

плутає поняття, додаткові питання викликають

невпевненість або відсутність стабільних знань, відповідаючи на запитання
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та
явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю;
-"1-49 балів"- студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не
сформовані.

Поточний контроль – 60 балів. З них:
-50 балів (активна робота на семінарських заняттях - 4, 5, 10 балів за заняття,
що передбачає вирішення ситуаційних або практичних завдань, поточний тестовий
контроль10*2) відповідно до робочої програми;
- 10 балів (контрольна робота).
Підсумкових контроль - 40 балів. З них:
- відповіді на теоретичні питання - 20 балів (2 питання по 10 балів);
- тестові завдання - 10 балів (5 тестових завдань по 2 бали);
- практичне завдання - 10 балів (розв'язання ситуації або задачі).
За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0
до 100 балів включно.
За

бажанням

студент

має

можливість

обрати

тестову

форму

екзаменаційного білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали
за кожну вірну відповідь)
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною
відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання
надається можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить
20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь)
дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Міжнародні
інвестиції», режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3276
За підсумками поточного та підсумкового контролю студент може набрати
від 0 до 100 балів включно.
Шкала оцінювання
Набрана сума балів за 100-баловою шкалою переводиться у 4-рівнева шкала
оцінювання у такий спосіб:
Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом
семестру
90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

Оцінка

