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ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною 

системою є наявність робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, розробленої 

за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 

аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом 

оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 

семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 
пор. 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Практи-

чні 
СРС 

Модуль №1 "Теоретичні засади та прикладні аспекти міжнародної інвестиційної діяльності" 
 

8 семестр 

1.1 Сутність та особливості міжнародної інвестиційної 

діяльності.  
  

0,5 0,5 - - 

1.2 Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності.  0,5 0,5 - - 

1.3 Міжнародний інвестиційний ринок 0,5 0,5 - - 

1.4 Стратегія міжнародного інвестування 
господарюючих суб’єктів 

0,5 0,5 - - 

Усього за 8 семестр 2 2 - - 

 9 семестр 
 

1.5 Методи та інструменти управління міжнародною 
інвестиційною діяльністю 

- - 1 12 

1.6 Оцінювання ефективності міжнародних інвестицій - - 1 12 

1.7 Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні - - 1 10 

1.8 Міжнародна інвестиційна діяльність підприємств 
авіаційного комплексу 

- - 1 6 

1.9 Контрольна робота 8 - - 8 

Усього за 9 семестр 52 - 4 48 

Усього за модулем №1 54 2 4 48 

Диференційований залік 

Усього за навчальною дисципліною 54 2 4 48 
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1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та 

самостійна робота студента (зміст та обсяг) 

 

 

№ 

пп. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  

(год) 

 
Список 

рекомендованих 

джерел 
Лекції  

Практичні 

заняття  
СРС 

Модуль №1 "Теоретичні засади та прикладні аспекти міжнародної інвестиційної діяльності" 

8 семестр 

1.1 

Сутність та особливості 

міжнародної інвестиційної 

діяльності.. Цілі, умови та 

основні форми міжнародного 

реального інвестування. 

Особливості міжнародного 

інвестування на ринку 

фінансових активів 

0,5 - 

 
 
 
 
- 

 

 

 

[3; с.5-15] 

[4; c. 10-23] 

[5; с. 7-18] 

1.2 

Регулювання міжнародної 
інвестиційної діяльності. 
Специфіка, рівні та методи 
регулювання міжнародної 
інвестиційної діяльності 
господарюючих суб’єктів. 
Засади правого регулювання 
міжнародної інвестиційної 
діяльності в Україні. 

0,5 - 

 
 
 
 
- 

 

 

 

[3; с. 15-28] 

[5; c. 19-25] 

1.3 

Міжнародний інвестиційний 

ринок. Поняття та структура 

міжнародного інвестиційного 

ринку. Суб’єкти та об’єкти 

міжнародного інвестиційного 

ринку. Структура 

міжнародних ринків капіталів, 

грошових та інвестиційних 

ресурсів.  
 

0,5 - 

 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

[4; c. 25-45] 

[5; c. 30-61] 

1.4 

Стратегія міжнародного 

інвестування господарюючих 

суб’єктів. Стратегічні 

пріоритети міжнародної 

інвестиційної діяльності 

Стратегії та програми 

міжнародної інвестиційної 

діяльності. Врахування 

інвестиційних ризиків при 

виборі та реалізації стратегії 

міжнародного інвестування.. 
 

0,5 - 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

[6; c. 49-120] 

[7; c. 63-86] 

 Усього за 8 семестр 2 - -  
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9 семестр 

1.5 

Методи та інструменти 
управління міжнародною 
інвестиційною діяльністю. 
Рівні управління міжнародною 
інвестиційною діяльністю. 
Мотивація міжнародного 
інвестування та формування 
сприятливого інвестиційного 
клімату.. 

- 1 

 
 
 
 

1 
11 

[1; c.54-78] 

[2; c. 98-145] 

1.6 

Оцінювання ефективності 

міжнародних інвестицій. 

Макроекономічні індикатори 

ефективності міжнародних 

інвестицій в економіку країни, 

регіону. Оцінка ефективності 

інвестиційних проектів та 

міжнародного інвестиційного 

портфеля. 
 

- 1 

 
 
 
 
 

1 
11 

 

 

 

 

[14; c. 144-185] 

[15; c. 78-123] 

1.7 

Міжнародна інвестиційна 

діяльність в Україні. 

Формування сприятливого 

інвестиційного клімату в 

Україні. Критерії оцінки 

інвестиційної привабливості 

національної економіки. 

Структура міжнародних 

інвестицій в економіку 

України.  
 

- 1 

 
 
 
 
 

1 
9 

 

 

 

 

[11; c. 77-110] 

[13; c. 98-165] 

1.8 

Міжнародна інвестиційна 

діяльність підприємств 

авіаційного комплексу.. 

Міжнародні інвестиційні 

проекти у галузі цивільного 

авіабудування. Міжнародні 

інвестиції у розвиток 

авіатранспортних 

підприємств. Потенціал, 

можливості та загрози 

міжнародного інвестування в 

український авіаційний 

комплекс 

- 1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
5 

 

 

 

 

 

[6; c. 121-145] 

[16; c.87-135] 

 Контрольна робота №1 - - 8  

Усього за 9 семестр - 4 48  

Усього за модулем №1 - 4 48  

Диференційований залік 

Усього за навчальною 

дисципліною 

2 4 48  
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2. Завдання на контрольну роботу 

2.1. Контрольна робота  
Контрольна робота з дисципліни виконується відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 

матеріалу в галузі міжнародної інвестиційної діяльності. 

Для успішного виконання контрольної роботи студент повинен знати сутність, 

зміст та особливості міжнародної інвестиційної діяльності, особливості функціонування 

та регулювання міжнародного інвестиційного рику, сучасні проблеми і перспективи 

міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, основні чинники здійснення міжнародних 

інвестицій в авіаційну галузь світової економіки, вміти формулювати стратегії 

міжнародної інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів, застосовувати на 

практиці методи та інструменти управління міжнародною інвестиційною діяльністю 

підприємств, а також оцінювати ефективність міжнародних інвестицій. 

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Варіант контрольної роботи вибирається по останнім двом цифрам номера залікової 

книжки. 

Час, потрібний для виконання конторольної роботи – до 8 годин самостійної 

роботи. 

 

3. Перелік завдань для підготовки до диференційованого заліку 

3.1. Перелік питань до диференційованого заліку 
 

1. Економічна сутність інвестицій. 

2. Класифікація інвестицій. 

3. Поняття інвестиційної діяльності. 

4. Інвестиційний процес. 

5. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності. 

6. Міжнародні інвестиції. 

7. Міжнародна інвестиційна діяльність.  

8. Особливості міжнародного інвестування на ринку фінансових активів. 

9. Цілі міжнародного реального інвестування. 

10. Основні форми міжнародного реального інвестування. 

11. Основні зовнішньоекономічні стратегії держав. 

12. Поняття та структура міжнародного інвестиційного ринку.  

13. Суб’єкти міжнародного інвестиційного ринку. 

14. Попит і пропозиція на прямі інвестиції міжнародному ринку капіталів. 

15. Попит. і пропозиції на ринку міжнародних портфельних інвестицій. 

16. Основні чинники міжнародної інвестиційної діяльності. 

17. Глобально-економічні фактори міжнародної інвестиційної діяльності. 

18. Загально-економічні фактори міжнародної інвестиційної діяльності 

19. Методи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному рівні.  

20. Форми регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному рівні. 

21. Інституційно-правові засади регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на 

міжнародному рівні. 

22. Двохсторонні інвестиційні угоди. 

23. Міжнародні фінансово-кредитні організації. 
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24. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. 

25. Особливості регулювання міжнародних ринків цінних паперів.  

26. Характерні риси прямого іноземного інвестування. 

27. Україна на ринку прямих міжнародних інвестицій. 

28. Структура міжнародних інвестицій в економіку України 

29. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні 

30. Критерії оцінки інвестиційної привабливості національної економіки 

31. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. 

32. Поняття портфелю цінних паперів.  

33. Управління портфелем міжнародних інвестицій. 

34. Оцінка ефективності окремих видів цінних паперів. 

35. Оцінка ефективності портфелю цінних паперів. 

36. Міжнародні інвестиційні проекти у галузі цивільного авіабудування. 

37. Міжнародні інвестиції у розвиток авіатранспортних підприємств. 

38. Потенціал, можливості та загрози міжнародного інвестування в український 

авіаційний комплекс 
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4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 

матеріалів до ТЗН 

 
№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.1-1.8 1 прим.  

та електронна версія 

2. Комплект тестів для проведення 

модульної контрольної роботи 

1.10 30 прим. 

та електронна версія 

3. Методичні рекомендації для 

виконання домашнього завдання 

1.9 5 прим. 

та електронна версія 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 (Ф 03.02 – 04) 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник  О.Д. Онопрієнко доцент  

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 

 

 


