
Назва дисципліни  Міжнародні інвестиції 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

спеціальність 292 міжнародні економічні відносини 

освітньої програми міжнародний бізнес, 4 курс, 7 семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра 

міжнародного бізнесу та економічної теорії 

Викладач:  к.е.н., доцент Майборода Ольга Євгенівна. 

Контакти: ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 

61077 +38 (057) 707-53-51 olgamayboroda@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни: 

розвиток у студентів розуміння закономірностей 

міжнародної інвестиційної діяльності, формування знань і 

набуття аналітичних практичних навичок у сфері 

здійснення зарубіжних та іноземних інвестицій, в тому 

числі у конкретних умовах України.   

 

Очікувані результати навчання.   
Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, 

працювати в проектних групах, мотивувати людей і 

рухатися  до спільної мети, діяти соціально-відповідально 

та свідомо.  

Застосовувати набуті знання, розуміти предметну 

область та професію на практиці, бути відкритим до 

застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій 

Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, 

концепціями, технологіями та методами у сфері 

міжнародних економічних відносин з урахуванням їх 

основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами 

та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій 

Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, 

принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

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. 

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. 

 

Методи контролю результатів навчання 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає 

діалог і перевірку репродуктивного відтворення студентом 

отриманої та самостійно знайденої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики 

семінарського заняття; 

перевірка виконання письмових завдань, винесених на 

самостійну роботу студента за темою; 

письмовий контроль у вигляді тестів; 

виконання  контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового екзамену. 

Мова викладання. Українська 

 


