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Івано-Франківськ- 2021 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Міжнародне інвестування 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин, 3 кредити ЄКТС 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

«Міжнародне інвестування» -  економічні відносини, що виникають  у  процесі  акумуляції,  
перерозподілу  і  використання  міжнародних  інвестиційних ресурсів. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є розвиток  у  студентів  розуміння  закономірностей  

міжнародної інвестиційної діяльності та її мотивації, формування знань і набуття аналітичних 
і практичних навичок  у  сфері  реалізації  зарубіжних  та  іноземних  інвестицій,  в  тому  числі  
у  конкретних умовах України. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Спеціальні компетентності 
СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, 
особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 
тому числі та євроатлантичної інтеграції. 
СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на 
мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

5. Програмні результати навчання 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 
інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, 
толерантності та поваги до них. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 
механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 
дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 
теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 
міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 
валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 
трансферу технологій. 
РН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних 
економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 
РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 
суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 
між ними. 
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 
обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 
вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 



РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 
РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 
міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 
професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

4 
 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція Заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Міжнародні інвестиційні компанії 2 2 10 
Тема 2. Стратегії міжнародного бізнесу та 
міжнародне інвестування 

2 2 10 

Тема 3. Характеристика міжнародного 
інвестування 

2 2 10 

Тема 4. Кластерне інвестування 2 4 10 
Тема 5. Оцінювання інвестиційної 
привабливості 

2 4 10 

Тема 6. Вибір міжнародного ринку 
інвестування 

2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залікова 

робота 50 балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залікова робота 



8. Політика курсу 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
1. Адамчик  В.В.  Міжнародна  інвестиційна  та  інноваційна  діяльність:  теоретичні  

та прикладні аспекти: навч. посіб. / В.В. Адамик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Терн   опіль 
; Львів : Крок, 2014. – 238 с.  

2. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. К., 2003  
3. Гіл Ч.В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. К., 2001 
4. Дэниелс  Д.Д.,  раде  ба  Л.Х.  Международный  бізнес:  внешняя  середа  и  деловые 

операции. М., 1998 18.Задоя  А.О.  З   
5. Міжнародна  інвестиційна  діяльність:  навчальний  посібник [Електронний ресурс] 

/ А.О. Задоя. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.   
6. Єгорова  І.Г.  Міжнародна  інвестиційна  діяльність:  навч.  посіб.  /  І.Г.  Єгорова,  

Г.І. Матукова, Я.О. Ізмайлов, А.В. Куценко, С.І. Мацюра. –  Кривий ріг: Видавничий дім, 
2010. –291 с.   

7. Иванов  Ю.В.  Слияния,  поглощения  и  разделение  компаний:  стратегия  и  
тактика трасформации бизнеса. М., 2001  

8. Киреев   А.П.   Международная   экономика:   Учеб. пособие   для   вузов.   Ч.1: 
Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производстваю. М., 2000  

9. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги.-Донецк: Сталкер, 1998  
10. Майєр  Дж.  М.,  Олесневич  Д.Л.  Міжнародне  середовище  бізнесу:  Конкуренція  

та регулювання у глобальній економіці / Д.Л. Олесневич (наук.ред.). К., 2002  
11. Мельник  В.В.,  Козюк  В.В.  Міжнародна  інвестиційна  діяльність:  навч.  посібник. 

Тернопіль, 2003  
12. Мельник  В.В.,  Козюк  В.В.  Міжнародна  інвестиційна  діяльність:  навч.  посіб. -

Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 249 с. 
 
 

Викладач ____________________ ______________________ 


