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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Міжнародний інвестиційний 

менеджмент» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення 
робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених 
розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 p., № 088/роз, від 16.10.19 та відповідних 
нормативних документів.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Заплановані результати.
Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних 
відносин.

Метою викладання дисципліни єпоглиблення та систематизація знань галузі 
міжнародної інвестиційної діяльності, набуття навичок вибору та реалізації інвестиційної 
стратегії, формування у студентів знання відносно сутності міжнародних інвестицій, їх місця і 
ролі у сучасному міжнародному бізнесі; суб’єктів, об’єктів, видів і форм міжнародної 
інвестиційної діяльності; регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному, 
міжнародному та наднаціональному рівнях адміністративно-правовими, економічними та 
соціально-психологічними методами.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-  дати загальну характеристику інвестиційних ринків, розкрити сучасні тенденції їх 

розвитку;
— проаналізувати основні види фінансових інструментів та їх використання у розробці 

інвестиційної стратегії;
— продемонструвати особливості різних інвестиційних стратегій;
-  показати основні методи формування міжнародного портфеля інвестицій;
-  привернути увагу студентів на практичне використання вже існуючих моделей у 

інвестиційних процесах економіки України.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

компетентності:
— ІК. Здатність ставити та успішно вирішувати на достатньо професійному рівні науково- 

дослідницькі та практичні завдання
— Узагальнювати практику функціонування міжнародних економічних відносин, 

прогнозувати напрями їх розвитку. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
на практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі міжнародних економічних 
відносин, та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень із застосуванням 
новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень 
світогосподарських зв’язків з урахуванням невизначеності умов;
ЗК 4. Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе ініціативу і 
відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених 
цілей.
ЗК 7. Здатність продукувати ідеї щодо забезпечення економічного зростання та 
досягнення суспільного прогресу.

- ФК 1. Здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо налагодження 
міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
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ФК 4. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, 
інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення 
закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства.

- ФК 5.Здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в діяльності 
суб’єктів МЕВ.

- ФК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних ринків з урахуванням 
кон’юнктурних змін.
ФК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 
опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.

- ФК 10. Здатність оцінювати світові інтеграційні процеси та пріоритети України.
- ФК 12. Здатність оцінювати ефективність національних економічних моделей країн за 

системою соціально-економічних критеріїв та позиціонувати їх у структурі міжнародної 
економічної системи.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Міжнародний інвестиційний 
менеджмент» взаємопов язана з дисциплінами «Глобальна фінансова та банківська система», 
«Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ» та є базою для вивчення дисциплін 
«Транснаціоналізація світової економіки», «Україна в міжнародних економічних зв’язках».

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме:
-  навчального модуля №1 «Міжнародний інвестиційний менеджмент: теоретичні 

засади та основи менеджменту на міжнародних ринках»
-  навчального модуля №2 «Управління міжнародними інвестиційними проектами 

та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності»,
кожен з яких є логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз 
результатів її виконання.

Модуль №1 «Міжнародний інвестиційний менеджмент: теоретичні засади та основи 
менеджменту на міжнародних ринках»

Тема 1. Міжнародні інвестиції та міжнародний інвестиційний менеджмент.
Міжнародні інвестиції та їх систематизація. Основні мотиви міжнародного інвестування. 

Фактори та етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності. Класифікація міжнародних 
інвестиційних ринків. Зрілі ринки та ринки “зростаючі”.

Сучасні тенденції міжнародного інвестиційного менеджменту. Інфраструктура 
здійснення міжнародних інвестицій. Варіанти формування міжнародного інвестиційного 
портфелю (МШ). Переваги міжнародних інвестицій та додаткові витрати по них. Використання 
рейтингів для визначення ризиків міжнародного інвестування.

Тема 2. Теоретичні засади міжнародної інвестиційної діяльності.
Принципи формування МІД. Інвестиційний стиль «зверху-вниз» та «знизу-вгору». 

Пасивний та активний підходи до формування інвестиційного портфелю. Поєднання двох 
підходів. Використання фундаментального та технічного аналізу.Приклад формування 
інвестиційного портфелю за пасивним підходом.

Активний підхід формування інвестиційного портфелю на прикладі портфелю акцій: 
Показники доходності національних фондових ринків; Показники, що характеризують оцінку 
компаній ринком; Показники діяльності компаній; Теоретичні (істинні, розрахункові) ціни 
акцій; Показники ризику акцій.
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Класифікація та методи розрахунку фондових індексів. Джерела міжнародної фінансової 
інформації. Рейтинги емітентів ЦП за критеріями капіталізації, доходності, обсягу обороту. 

Тема 3. Теорія портфеля Марковіца.
Сутність теорії портфелю, основні припущення та дефініції. Поняття допустимого, 

ефективного та оптимального інвестиційного портфелю. Ризикові та безризикові активи! 
Функція корисності та криві індиферентності.

Вибір портфеля з ефективної множини портфелів Марковіца. Ефективна ринкова крива 
Марковіца. Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля інвестицій.

Особливості диверсифікації міжнародного інвестиційного портфеля. 
Значення та застосування теорії оптимального портфелю Марковіца в сучасній практиці МІМ. 

Тема 4. Теорія ринку капіталів та модель оцінки капітальних активів.
Теорія ринку капіталів. Ефективна границя при комбінації ризикових і безризикових 

активів. Лінія ринку капіталів (CML). Очікуваний дохід від портфеля, що знаходиться на CML. 
Існування безризикового активу та можливості позичати та брати у борг під безризикову

Модель оцінки капітальних активів, основні допущення щодо її використання. Лінія 
надійності інвестиційного ринку, методи оцінки необхідного рівня дохідності інструменту 
інвестування виходячи з рівня систематичного ризику. Теорія визначення цін основних активів 
(CARM). Основні передумови визначення цін основних активів. Систематичний та 
несистематичний ризики. Оцінка „бети”.

Тема 5. Теорія цінних паперів в міжнародному інвестиційному менеджменті.
Поняття та використання еталонного портфелю. Індекс інвестиційного стилю. Еталонні 

показники Шарпа. Нормальні портфелі.
Однофакторні міри оцінки ефективності інвестицій. Індекс Трейнора. Індекс Шарпа. 

Індекс Дженсена.
Факторний аналіз ефективності управління інвестиціями. Моделі для портфелів активів з 

фіксованою дохідністю.
Тема б.Інвестиційна діяльність на міжнародних ринках облігацій.
Капіталізація ринків акцій. Множинне котирування. Міжнародний лістинг і делістинг. 

Біржовий та позабіржовий ринки.
Організація торгівлі акціями на різних національних ринках. Дані про котирування 

акцій. Фондові індекси. Показники, що характеризують діяльність компаній, при виборі 
об’єктів інвестування.

Формування міжнародного портфеля акцій.Показники ризику акцій. Поточна дохідність 
міжнародних інвестицій в акції.

Тема 7.1нвестиційна діяльність на міжнародних ринках облігацій.
Міжнародний ринок облігацій. Види облігацій. Особливості торгівлі облігаціями на 

різних національних ринках.
Ринок єврооблігацій. Індекси ринків облігацій. Міжнародні рейтинги облігацій.
Показники доходності облігацій. Показники ризику облігацій.
Формування міжнародного портфеля облігацій. Аналіз доходності міжнародних 

інвестицій в облігації.
Тема8. Інвестиційна діяльність на світовому ринку фінансових деривативів та на 

ринках золота.
Динамічний розвиток та використання похідних фінансових інструментів на сучасному 

етапі розвитку МІД.
Використання ф ючерсів у міжнародному інвестуванні.Використання опціонних 

контрактів у міжнародному інвестуванні.

ставку.
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Ринки золота. Форми інвестицій у золото. Мотивації інвестицій у золото та його роль в 
управлінні портфелем. Фактори та процес ціноутворення на ринках золота.

Модуль №2«У правління міжнародними інвестиційними проектами та регулювання 
міжнародної інвестиційної діяльності»

Тема 1. Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної 
діяльності підприємства.

Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності 
підприємства. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості 
чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна 
вартість чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Врахування фактору інфляції
при формуванні необхідного рівня дохідності інвестицій. Інфляційна премія та методи її 
розрахунку.

Тема 2. Інвестиційні ризики при реалізації міжнародних проектів. Ліквідність 
міжнародних інвестицій.

Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за окремими 
ознаками. Поняття систематичного та несистематичного інвестиційних ризиків. Методичний 
інструментарій кількісної оцінки рівня інвестиційних ризиків. Премія за ризик та методи її 
розрахунку.

Поняття ліквідності міжнародних інвестицій. Класифікація інвестицій підприємства за 
рівнем ліквідності. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій. Премія за
ліквідність інвестицій та методи її розрахунку.

ТемаЗ. Методи оцінки ефективності міжнародних інвестиційних проектів.
Класифікація методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Динамічні та 

статичні методи. Метод чистої теперішньої вартості. Властивість адитивності.
Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій. Метод періоду окупності. Метод 

розрахунку внутрішньої норми доходності інвестицій. Порівняльні переваги та недоліки різних 
методів. Критерії ефективності проектів та вибору найбільш ефективного з кількох 
альтернативних.

Взаємозв'язок показників, що формують ефективність інвестицій у процесі 
інвестиційного циклу по проекту, та взаємозв'язок результатів цих показників.

Розрахунок бюджетної ефективності проекту. Оцінка соціальної ефективності проекту. 
Оцінка економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту.

Тема4. Інвестиційна привабливість підприємств та міжнародні ринки капіталу.
Поняття інвестиційної привабливості окремих підприємств. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих підприємств.
Система основних характеристик і показників інвестиційної привабливості окремих 

підприємств - стадія життєвого циклу, реальна вартість і структура сукупних активів, 
фінансовий стан, стан управління боргами, ринковою вартістю підприємства.

Залучення коштів на міжнародних ринках капіталу.
Тема 5. Система міжнародногорегулювання інвестиційної діяльності.
Державна політика регулювання іноземних інвестицій. Складові державної політики. 

Інструменти регулювання руху капіталу на рівні окремої країни.
Регулювання інвестицій на двосторонньому рівні. Угода про захист іноземних 

інвестицій. Угоди про усунення подвійного оподаткування.
Фактори посилення ролі наднаціональних норм в регулюванні інвестиційної діяльності. 

Роль ОЕСР, Світового банку та СОТ в регулюванні процесів міжнародного руху капіталу.
Темаб. Інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат.
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Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. Методичні засади дослідження 
інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. Система основних показників, що 
характеризують інвестиційну привабливість галузей економіки.

Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади дослідження 
інвестиційної привабливості окремих регіонів. Система основних показників, що 
характеризують інвестиційну привабливість регіонів.

Поняття інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату країни. Методи оцінки 
інвестиційного клімату. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості країни. 
Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість країни.

Тема 7. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні.
Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на сучасному

етапі.
Правовий режим іноземних інвестицій в Україні. Державна реєстрація іноземних 

інвестицій. Способи внесення іноземних інвестицій.
Інвестиційний клімат України та його оцінка.
Характеристика проблеми іноземних інвестицій в Україні.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛШИ
2.1. Структура навчальноїдисципліни (тематичний план)

Табл. 2.1.

№
пор Назва теми 

(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять (год.)

Денна форма навчання Заочна форма 
навчання
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о
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль №1 «Міжнародний інвестиційний менеджмент: теоретичні засади та основи

менеджменту на міжнародних ринках»

1.1
Міжнародні інвестиції та міжнародний 
інвестиційний менеджмент

1 семестр семестр
9 2 - 7 - - - -

1.2 Теоретичні засади міжнародної інвестиційної 
діяльності 14 2 2 10 - - - -

1.3 Теорія портфеля Марковіца 9 2 - 7 - - - -

1.4 Теорія ринку капіталів та модель оцінки 
капітальних активів 14 2 2 10 - - - -

1.5 Теорія цінних паперів в міжнародному 
інвестиційному менеджменті 9 2 - 7 - - - -

1.6 Інвестиційна діяльність на міжнародних ринках 
акцій 14 2 2 10 - - - -

1.7 Інвестиційна діяльність на міжнародних ринках 
облігацій 9 2 - 7 - - - -

1.8 Інвестиційна діяльність на світовому ринку 
фінансових деривативів та на ринках золота 11 2 1 8 - - - -

1.9 Модульна контрольна робота №1 6 - 1 5 - - - -
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Усього за модулем №1 95 16 8 71 ■ .

Модуль №2 «Управління міжнародними інвестиційними проектами та регулюві
міжнародної інвестиційної діяльності»

1HHSІ

2.1 Концепція оцінки вартості грошей у часі під час 
здійснення інвестиційної діяльності підприємства

_1 семестр семестр
9 2 - 7 _ _ . . .  . _

2.2 Інвестиційні ризики при реалізації міжнародних 
проектів. Ліквідність міжнародних інвестицій 14 2 2 10 - - - -

2.3 Методи оцінки ефективності міжнародних 
інвестиційних проектів 9 2 - 7 - - - -

2.4 Інвестиційна привабливість підприємств та 
міжнародні ринки капіталу 14 2 2 10 - - - -

2.5 Система міжнародного регулювання 
інвестиційної діяльності 9 2 - 7 - - - -

2.6 Інвестиційна привабливість та інвестиційний 
клімат 14 2 2 10 - - - -

2.7 Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні 9 2 _ 7- _ _

2.8 Модульна контрольна робота №2 7 1 6. _ _ _ _

Усього за модулем №2 85 14 7 64 _ _
У сього за навчальною дисципліною 180 ЗО 15 135 - - - -

2.2.Перелік питань для підготовки до екзамену.
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідним 

викладачем кафедри відповідно до робочої програми та доноситься до відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни 
застосовуються такі навчальні технології, як: робота в малих групах, семінар-дискусія, 
презентація, бізнес-кейси, рольові ігри, тощо.

3.2. Рекомендована література 
Базова література
3.2.1. Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент: на-вч.посібник / З.В. 

Юринець, Л.И. Гнилянськиа. -  Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2012. -  320 с.
3.2.2. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. Investments. 11th Ed. - McGraw-Hill Education 

2017-1014 p.
3.2.3. Jeff Madura. International Financial Management. 14^Ed. — Cengage Learning, 2020—

736 p.
3.2.4. Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник / Ю М Правик - К 

ЦУЛ, 2008.-431 с.
3.2.5. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник / ЛМ  Борщ - К 

КНТЕУ, 2007. - 685 с.
3.2.6. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної 

діяльності: підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. - 480 с.
3.2.7. David К. Eiteman, Arthur I. Stonehill, andMichael H. Moffett. Multinational Business 

Finance, Fourteenth Edition. -  Pearson, 2015. -  589 p.
3.2.8. Інвестиційний менеджмент : підручник / В. М. Гриньова, В. О. Кою-да Т І 

Лепейко, О. П. Коюда, Ю. М. Великий. -  X : ШЖЕК, 2011. -544  с.

-і
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3.2.9. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : 
навч. посібн. / 1. Ю. Матюшенко. -  X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. -  396 с.

« Допоміжна література
3.2.10. Інноваційна політика зарубіжних країн: концепції, стратегії, пріоритети 

(інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені комітетом верховної ради України з питань 
науки і освіти та Міністерством закордонних справ України) [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/docurnent?id=48725.

3.2.11 . Комплексна програма інноваційного розвитку національної економіки 
Німеччини -  "Стратегія високих технологій" [Електронний ресурс]. -  Режим доступу :
http.//tuii.org/content/programa-innovatsiinogorozvitku-ekonomiki-nimechchini-strategiya-visokikh-
tekhnologii-go-an.

3.2.12. Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у 
реальному секторі економіки надається державна підтримка : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 13.09.2010 р. № 860 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/860-2010-%D0%BF .

3.2.13. Про Державне агентство з інвестицій та розвитку : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.05.2010 р. № 356 зі змінами [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/356-2010-%D0%BF .

3.2.14. Про державне-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VT 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

3.2.15. Про індустріальні парки : Закон України від 21.06.2012 p. № 5018-VI 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5018-17 .

3.2.16. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного 
вікна" : Закон України від 21.10.2010 p. № 2623-VT [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-17

3.2.17. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 p. № 93/96-ВР 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF...8BF

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1. Сайт Державного комітету статистики України. -  Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua.
3.3.2. Сайт Державної служби фінансового моніторингу України. -  Режим доступу :

http://www.sdfm.gov.ua.
3.3.3. Сайт Конгресу СПІА. — Режим доступу : http://www.gpo.gov/fdsvs/pkg/BILLS- 

11 і 1іг2142enr/pdf/BILLS-11 lhr2142enr.pdf. ~
3.3.4. Сайт Bloomberg Agency. -  Режим доступу : 

http://www.bloomberg.com/slideshow/2013-02-01/50-most-mnovative-countries.html .
3.3.5. Сайт TheWorldBank ([Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 

http ://info.worldbank. org/etools/kam2/KAM page5. asp .
3.3.6. CafiTTheWorldEconomicForum. — Режим доступу : http://www.weforum.org.
3.3.7. Сайт WTO RegionalTradeAgreementsDatabase. -  Режим доступу : 

http://rtai s. wto.org/UI/PublicSearchB vCrResult. aspx

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1.

Таблиця 4.1
Вид Мах кількість балів Вид, Мах кількість балів

навчальної роботи Денна Заочна навчальної роботи Денна Заочна

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/docurnent?id=48725
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/860-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/356-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF...8BF
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.sdfm.gov.ua
http://www.gpo.gov/fdsvs/pkg/BILLS-
http://www.bloomberg.com/slideshow/2013-02-01/50-most-mnovative-countries.html
http://www.weforum.org
http://rtai
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навчання
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навчання

■ ЙЙ' >И-"" ї ї - : ^  ̂-V "̂ V- V\-"" ’ •V;"
Модуль № 1 «Міжнародний інвестиційний 
менеджмент: теоретичні засади та основи 

менеджменту на міжнародних ринках»

Модуль № 2 «Управління міжнародними 
інвестиційними проектами та регулювання 

міжнародної інвестиційної діяльності»
Види навчальної роботи бали бали Види навчальної роботи бали бали

Практичні/виконання 
окремих завдань 

(3 б. х 5)
15 -

Практичні/виконання 
окремих завдань 

(3 б. х 8)
15 -

Виконання тестових 
завдань / вирішення кейсу 

(6 б. х 1)
5

Виконання тестових 
завдань / вирішення кейсу 

(6 б. х 1)
5

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент 
має набрати не менше 18 балів

-
Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 18 балів

-

- Підсумкова семестрова 
контрольна робота -

Виконання модульної 
контрольної роботи №1 10 - Виконання модульної 

контрольної роботи №1 10 -
Усього за модулем №1 ЗО - Усього за модулем №2 ЗО _

Усього за модулями №][,№2 60 _
Семестровий екзамен 40

Усього за дисципліною 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 
позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у 
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS.

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки студента, наприклад, так:92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E 
тощо.

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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«Міжнародний інвестиційний

документа РП 15.01.01-01-2021

Стор.12із12
менеджмент»

(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА_________

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)
Дата

видачі П.І.Б. отримувача
-...  /   ̂ * , л

Підпис
отримувача/ / )  Примітки

\ 4 — 'Ф г іЛ * М Ц ^ А
?-------------------------------------------------------- --------------------------------------------—

А. 4  5 /0 . QJL. Л tш м  г /  /3.
■ ІЇ

АРКУШ о зн а й о :
(Ф 03.02-02)

МЛЕННЯ 3 ДОКУМЕНТОМ
№

пор. Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМШ

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ 3•МІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада
і

Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

-І


