
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 Міжнародні 

економічні відносини, ОПП 

«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 факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу.  

Викладач: к.е.н., доцент Дерід Ірина 

Олександрівна 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), т. 097-

153-16-90, i.a.derid@karazin.ua 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення студентами таких дисциплін як «Міжнародний 

бізнес», «Управління міжнародним бізнесом», 

«Міжнародні економічні відносини». 

Опис Мета дисципліни. Формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи знань у галузі 

управління міжнародними інвестиціями, засвоєння 

основних теоретичних положень та опанування 

необхідними практичними навичками сфері міжнародного 

інвестування. 

 

Очікувані результати навчання відповідно до 

ОПП:  

  - знання сутності та форм іноземних  інвестицій, основ 

міжнародно-правового регулювання іноземних  

інвестицій; 

–  розуміння сутності та видів  інвестицій та інвестиційних 

проектів; 

–  розуміння сутності та механізмів здійснення прямих 

іноземних  інвестицій 

–  володіння методами аналізу  інвестиційних проектів, 

поведінки  економічних агентів та фінансових  ринків; 

– практичні навички управління  міжнародними 

інвестиційними портфелями та їх оптимізацією; 

–  уміння використовувати сучасні методи управління 

корпоративними  фінансами для вирішення стратегічних  

завдань; 

–  здатність управляти організаціями,  підрозділами, 

групами співробітників  та проектами. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

 



Тема 1. Міжнародні інвестиції  

Тема 2. Суб'єкти й об'єкти міжнародної інвестиційної 

діяльності  

Тема 3. Міжнародний інвестиційний ринок і його 

кон’юнктура 

Тема 4. Інвестиційна привабливість на різних рівнях 

економіки 

Тема 5. Реальні міжнародні інвестиції. 

Тема6. Фінансові інвестиції  

Тема 7. Політика регулювання і стимулювання інвестицій  

Тема 8. Інвестиційна стратегія і напрями формування 

інвестиційних ресурсів суб’єктів міжнародного 

інвестування  

Тема 9. Формування портфелю міжнародних інвестицій з 

урахуванням впливу валютних курсів  

Тема 10. Венчурне інвестування 

Тема 11. Особливості менеджменту міжнародних 

інвестицій в Україні  

 

Методи контролю результатів навчання 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає 

діалог і перевірку репродуктивного відтворення студентом 

отриманої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики 

семінарського заняття; 

поточне тестування; 

вирішення задач; 

письмовий контроль у вигляді написання 1 

контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового 

екзамену. 

Мова викладання. Українська 



 


