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МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма «Міжнародна економіка 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни вибірковий 

Мова викладання українська 

Курс / семестр 3 курс,  семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 24. год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, м. Харків, пр. Науки, 9-а. к. 

201, +38 (057) 702-18-32, http://mev.hneu.edu.ua/international-

economics-and-management/ 

Викладач (-і) Нікітіна Аліна Вадимівна 

Доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

n-a-v-1@ukr.net. +380504061119 

Дні занять Згідно з графіком занять 

Консультації Консультації (дистанційно)  

за домовленістю з ініціативи здобувача; групові 

Мета навчальної дисципліни: 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. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Знання, вміння, навички, якими повинен володіти 

здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни  
Попередні дисципліни Знання, вміння, навички, якими повинен 

володіти здобувач, щоб приступити до вивчення 

дисципліни 

"Макро- і Мікроекономіка",  Вміння сформувати ефективну стратегію й обрати 

необхідні ресурси компанії. 

Вміння оцінити пріоритетність й ефективність фінансово-

економічної діяльності підприємства та країн світу. 

Вміння аналізувати фактори, що впливають на місце 

України у світових рейтингах. 

"Митно-тарифне регулювання",  

"Економіка підприємства" 

"Міжнародний менеджмент", 

"Зовнішньоекономічна діяльність" 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародної інвестиційної діяльності 

1. Інвестування в системі міжнародного бізнесу 

1.1. Сутність та особливості міжнародних інвестицій4 
1.2. Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності 

1.3. Поняття, форми і види, суб’єкти й об’єкти іноземного інвестування 
1.4. Роль іноземних інвестицій у глобалізації світової економіки 

2. Теорії міжнародного інвестування 
2.1. Теорії міжнародної інвестиційної діяльності 

2.2. Теоретичні підходи до міжнародного руху капіталу 
2.3. Формування каналів міжнародної інвестиційної взаємодії 

3. Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність 
3.1. Пряме міжнародне інвестування на сучасному етапі: показники і чинники 

3.2. Прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику 
3.3. Інвестиційна привабливість як підґрунтя оптимізації об’єктної спрямованості міжнародної 
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інвестиційної діяльності 
3.4. Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності підприємств автомобільного 

транспорту 

4. Міжнародний інвестиційний ринок 
4.1. Сутність і структура міжнародного інвестиційного ринку 

4.2. Об’єкти і суб’єкти міжнародного інвестиційного ринку 
4.3. Міжнародний ринок цінних паперів як складова міжнародного інвестиційного ринку 

4.4. Світові моделі функціонування фондових ринків 
4.5. Ціноутворення на міжнародному інвестиційному ринку 

5. Міжнародні інвестиційні операції з цінними паперами 
5.1. Класифікація інструментів міжнародного портфельного інвестування 

5.2. Принципи міжнародного портфельного інвестування 
5.3. Інструменти оцінки інвестиційних якостей цінних паперів міжнародного інвестиційного ринку 

5.4. Основні види інвестиційних операцій з цінними паперами 
5.5. Механізм здійснення інвестиційних операцій з цінними паперами 

Змістовий модуль 2. Інвестиційні стратегії у глобальному середовищі  

6. Державне регулювання міжнародної інвестиційної діяльності 

6.1. Іноземне інвестування як об’єкт державного регулювання 
6.2. Функції та методи державного регулювання діяльності іноземних інвесторів у країнах-реципієнтах 

6.3. Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні 
6.4. Правове регулювання діяльності на фондовому ринку Європейського Союзу 

7. Аналіз ефективності міжнародних інвестиційних проектів 
7.1. Загальні підходи щодо визначення ефективності інвестиційних проектів 

7.2. Статичні методи оцінки ефективності міжнародних інвестиційних проектів  
7.3. Динамічні методи оцінки ефективності міжнародних інвестиційних проектів 

8. Моделювання інвестиційних процесів 
8.1. Модель Г. Марковіца 

8.2. Ринкова модель 
8.3. Модель оцінки капітальних (фінансових) активів 

9. Інвестиційні стратегії у глобальному середовищі 
9.1. Роль іноземного інвестування в сучасних світових умовах 

9.2. Стимули до поширення іноземних інвестицій 
9.3. Характеристика типів іноземних інвесторів 

9.4. Вплив інтернет-технологій на розвиток інвестиційного ринку 

10. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні 
10.1. Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України 

10.2. Інвестиційна привабливість України та її регіонів 
10.3. Законодавчі умови іноземного інвестування в Україні 

10.4. Сучасний стан іноземних інвестицій у розвитку світової економіки й зокрема України 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5448 

Розміщено робоча програма, лекційні матеріали, 

методичне забезпечення з практичних занять, тестові 

завдання, завдання для самостійної роботи студентів, 

колоквіумів, завдання поточних контрольних робіт 

Рекомендовані джерела 
Основна 

1. Інвестиційний менеджмент: підручник / [В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда, Ю. М. 

Великий]. Харків: ІНЖЕК, 2011. 544 с. 

2. Кизим Н. А., Узунов В. В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной 

напряженностью в регионах страны: монография. Харків: ІНЖЕК, 2007. 204 с. 

3. Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В., Мозговий О. М. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник. Київ: 

КНЕУ, 2003. 387 с. 

4. Управління інвестиціями на підприємстві: навч. посібн.  / [Г. В. Козаченко, О. М. Антіпов, О. М. Ляшенко та 

ін.]. Київ: Лібра, 2004. 368 с. 

5. Федоренко В. Г. Інвестування: підручник. Київ: Алерта, 2008. 448 с. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5448
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6. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: 

наукове видання. Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 472 с. 

Додаткова: 

7. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия. Київ: Ника-Центр, 2003. 480 с. 

8. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / пер. с англ. М.: Дело, 1997. 1008 с. 

9. Грідасов В. М., Кривченко С. В., Ісаєва О. Є. Інвестування: навч. посібн. Київ: Центр навчальної літератури, 

2004. 164 с. 

10. Нікітіна А. В. Розвиток теоретичних основ процесу інвестування в умовах глобальної невизначеності і ризику 

/ А. В. Нікітіна //  Регіональна бізнес-економіка та управління : наук. вироб.-практ. журн. – 2018. – № 1(57). – 

С. 33-40. 

Система оцінювання результатів навчання 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з 

навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – 

зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" 

навчальної дисципліни. Максимальна оцінка за поточну контрольну роботу (протягом вивчення 

дисципліни 2 ПКР) становить 10 балів.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 12 

Активна робота студентів на практичних заняттях 12 

Виконання домашніх завдань 16 

Поточні КР 20 

Науково-дослідна діяльність студентів (написання та публікація 

наукових  статей, участь у конференціях) 
10 

Творче (індивідуальне) завдання 10 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 20 

Максимальна кількість балів 100 
 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку консультацій 

викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань із закінченням 

строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від максимально можливого 

за окремий вид навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 

(https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5448). 
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