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1. Анотація навчальної дисципліни 

 
Навчальна дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» є теоретичною та 

прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль 

фахівця в області менеджменту організації та менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, спрямована на вивчення теоретичних засад та практичних 

міжнародної інвестиційної діяльності. 

Змістовно програма спрямована на здобуття студентами знань у галузі 07 «Управління 

та адміністрування» і формування компетентностей. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6.   Здатність працювати у міжнародному контексті. 

 Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

ФК 2. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ФК 3. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

ФК 4. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань. 

ФК 5. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

ФК 6. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

 

2. Мета та завдання дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» 

 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх менеджерів сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у сфері міжнародної інвестиційної 

діяльності. 

 

 Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- розуміти сутність та особливості міжнародної інвестиційної діяльності; 

- засвоїти понятійний апарат, що застосовується для аналізу процесів в 

міжнародній інвестиційній діяльності; 

- знати особливості міжнародного інвестиційного ринку; 

- знати методи та інструменти управління міжнародною інвестиційною 

діяльністю; 

- розуміти особливості міжнародної інвестиційної діяльності підприємств 

авіаційного комплексу; 

- вміти розробляти стратегію міжнародного інвестування господарюючих 

суб’єктів. 

 

 



2. Результати навчання 

 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

 

Знати: 

- сутність міжнародної інвестиційної діяльності, її місце та роль у міжнародному 

бізнесі; 

- види і форми, суб’єкти та об’єкти міжнародної інвестиційної діяльності; 

- регулювання міжнародної інвестиційної діяльності; 

- умови і фактори функціонування міжнародного інвестиційного ринку; 

- сутність та методи управління міжнародною інвестиційною діяльністю; 

- методи оцінки ефективності міжнародних інвестицій; 

- практику міжнародної інвестиційної діяльності в Україні; 

- основні напрямки міжнародної інвестиційної діяльності підприємств авіаційного 

комплексу. 

 

Вміти: 

- аналізувати фактори, що впливають на міжнародну інвестиційну діяльність; 

- досліджувати методи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності у 

певній країні, регіоні; 

- аналізувати структуру та фактори розвитку міжнародного інвестиційного ринку; 

- визначати стратегічні пріоритети міжнародної інвестиційної діяльності 

підприємств. 

 

Мати практичні навички: 

- самостійно визначати основні напрямки розвитку міжнародної інвестиційної 

діяльності;  

- застосовувати сучасні методи та інструменти управління міжнародною 

інвестиційною діяльністю підприємств. 

-  

 

4. Передумови вивчення дисципліни 

 

- Навчальна дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Макроекономіка та мікроекономіка», «Менеджмент», 

«Цивільне право», «Макроекономіка та мікроекономіка» та є базою для вивчення 

дисципліни «Міжнародний бізнес», «Електронна комерція» та інших. 

 

5. Навчально-методичне і технічне забезпечення дисципліни. 

Таблиця 5.1. 
№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за тематичним 

планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.2 -1.7 1 прим. 

та електронна версія 

2. 
Методичні рекомендації до виконання 

модульної контрольної роботи  
1.9 

1 прим. 

та електронна версія 

 

 

 

 



6. Методична карта дисципліни 

Таблиця 6.1. 
Тиждень 

проведення 
заняття (за 

графіком 

навчального 
процесу)  

 

Назва теми 

/Література, 

інформацій ні 

ресурси по темі  

Види 

занять 

/  

обсяг 

годин  

Методи 

навчання  

 Методи 

контролю, 

критерії 

оцінюван-

ня та бали 

 мin-max  

Завдання на практичну 

(самостійну) роботу, (вказати 
методичні рекомендації до 

виконання), література  

Терміни  

виконання  

Модуль 1. «Міжнародна інвестиційна діяльність» 
 

  Лекції/

годин 

лекція    

1-3 Сутність та 

особливості 

міжнародної 

інвестиційної 

діяльності. 

6 Методи 

інформацій-но-

повідом-

лювальний, 

пояснюваль-

ний та 
формування 

ЗК1, ФК3, ФК7.  

Метод 

самоконт-

ролю 

   Ознайомитися з 

економічною сутністю 

міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

    Усвідомити джерела та 

структуру міжнародних 

інвестиційних ресурсів 

та теорії міжнародного 

інвестування. 

1 

тиждень 

 

 

 

 

2-3 

тиждень 

4-5 Регулювання 

міжнародної 

інвестиційної 

діяльності. 

4 Методи 

інформаційно-
повідом-

лювальний, 

пояснюваль-
ний та 

формування 

ЗК7, ФК7, 
ФК11,. 

Метод 

самоконт-

ролю 

   Встановити роль 

інтеграційних об’єднань 

у регулюванні 

міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

   Знати правові режими 

злиття та поглинання 

підприємств при 

залученні міжнародних 

інвестицій.  

4-5 

тиждень 

 

6-7 

Міжнародний 

інвестиційний 

ринок. 

4 Методи 

інформаційно-

повідом-
лювальний, 

пояснюваль-

ний та 
формування 

ЗК5, ФК7,ФК11 

Метод 

самоконт-

ролю 

Вивчити попит і 

пропозицію на 

міжнародному 

інвестиційному ринку, 

структуру міжнародних 

ринків капіталів, 

грошових та 

інвестиційних ресурсів, 

специфіку 

функціонування ринку 

цінних паперів. 

6-7 

тиждень 

8-9 Стратегія 

міжнародного 

інвестування 

господарюючих 

суб’єктів 

4 Методи 
пояснювально-

ілюстративні, 

інформаційно-
повідом-

лювальний, 

пояснюваль-
ний та 

формування 

ЗК7, ФК8,ФК11 

Метод 

самоконт-

ролю 

Визначити стратегічні 

пріоритети міжнародної 

інвестиційної діяльності 

на мікро-, мезо- та 

макрорівнях. 

Вивчити стратегії 

міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

8-9 

тиждень 

 

10-11 

Методи та 

інструменти 

управління 

міжнародною 

інвестиційною 

діяльністю. 

4 Методи 

пояснювально-

ілюстративні, 
інформаційно-

повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК5, ЗК6, 

ФК6,ФК10 

Метод 

самоконт-

ролю 

Вивчити методи та 

інструменти управління 

міжнародною 

інвестиційною 

діяльністю 

господарюючих 

суб’єктів. 

10-11 

тиждень 



 

 

 

 

12-13 
Оцінювання 

ефективності 

міжнародних 

інвестицій 

4 Методи 
пояснювально-

ілюстративні, 

інформаційно-
повідом-

лювальний, 

пояснюваль-
ний та 

формування 

ЗК2, ЗК6, ЗК7 
ФК8, ФК10 

Метод 

самоконт-

ролю 

Знати кількісні та якісні 

оцінки міжнародних 

інвестицій у реальний та 

фінансовий сектор 

економіки; 

макроекономічні 

індикатори ефективності 

міжнародних інвестицій 

в економіку країни, 

регіону. 

12 

 тиждень 

 

 

 

 

 

13 

тиждень 

 

 

14-15 Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність в 

Україні 

4 Методи 

пояснювально-

ілюстративні, 
інформаційно-

повідом-

лювальний, 

пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК7, ФК2,ФК11 

Метод 

самоконт-

ролю 

Визначити тратегію і 

тактику формування 

сприятливого 

інвестиційного клімату в 

Україні. Критерії оцінки 

інвестиційної 

привабливості 

національної економіки. 

14-15 

тиждень 

 

16-17 Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність 

підприємств 

авіаційного 

комплексу 

4 Методи 

пояснювально-

ілюстративні, 
інформаційно-

повідом-
лювальний, 

пояснюваль-

ний та 
формування 

ЗК7, ФК8,ФК9 

Метод 

самоконт-

ролю 

Встановити потенціал, 

можливості та загрози 

міжнародного 

інвестування в 

український авіаційний 

комплекс. 

16-17 

тиждень 

  Практ. заняття/годин 
 

  

1-3 Сутність та 

особливості 

міжнародної 

інвестиційної 

діяльності. 

2 Методи 

інформаційно
-повідом-

лювальний, 

пояснюваль-
ний та 

формування 

ЗК1, ФК3, 
ФК7.  

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

Особливості та роль 

персоналу в досягненні 

конкурентоспроможності 

сучасних організацій. 

 

1 

тиждень 

 

 

 

 

2-3 

тиждень 

4-5 Регулювання 

міжнародної 

інвестиційної 

діяльності. 

2 Методи 

інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК7, ФК7, 

ФК11,. 

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

Класифікаційні ознаки 

персоналу за 

категоріями. 

Вимоги до професійно - 

кваліфікаційного рівня 

працівників.  

4-5 

тиждень 

 

6-7 

Міжнародний 

інвестиційний 

ринок. 

2 Методи 
інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК5, 

ФК7,ФК11 

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

Лідерські якості 

керівника в управлінні 

персоналом. 

Формування 

корпоративної культури: 

цінності і традиції 

колективу. 

 

6-7 

тиждень 



8-9 Стратегія 

міжнародного 

інвестування 

господарюючих 

суб’єктів 

2 Методи 
пояснюваль-

но-

ілюстративні, 
інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК7, 

ФК8,ФК11 

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

Ознайомитися з 

класифікацією 

інвестиційних ризиків та 

їх врахуванням при 

виборі та реалізації 

стратегії міжнародного 

інвестування. 

8-9 

тиждень 

 

10-11 

Методи та 

інструменти 

управління 

міжнародною 

інвестиційною 

діяльністю. 

2 Методи 
пояснюваль-

но-

ілюстративні, 
інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК5, ЗК6, 

ФК6,ФК10 

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

Знати організаційні 

моделі реалізації 

міжнародної 

інвестиційної діяльності, 

мотивацію міжнародного 

інвестування та 

формування 

сприятливого 

інвестиційного клімату.  

Ознайомитися з видами 

контролю 

результативності та 

ефективності 

міжнародної 

інвестиційної діяльності 

господарюючих 

суб’єктів. 

10-11 

тиждень 

 

 

 

 

12-13 
Оцінювання 

ефективності 

міжнародних 

інвестицій 

2 Методи 
пояснюваль-

но-

ілюстративні, 
інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК2, ЗК6, ЗК7 

ФК2,ФК3, 

ФК 8 

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

Вміти здійснити оцінку 

інвестиційних проектів. 

оцінка ефективності 

міжнародного 

інвестиційного 

портфеля.. 

 

 

12 

 тиждень 

 

 

 

 

 

13 

тиждень 

 

 

14-15 

Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність в 

Україні 

2 Методи 
інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

ний та 

формування 
ЗК5, 

ФК7,ФК11 

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

Знати можливості та 

ризики міжнародного 

кредитування. Режими 

міжнародного 

інвестування в Україні 

14-15 

тиждень 

 

16-17 
Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність 

підприємств 

авіаційного 

комплексу 

2 Методи 
пояснюваль-

но-

ілюстративні, 
інформаційно

-повідом-

лювальний, 
пояснюваль-

Методи 

самоконт-

ролю, 

тестовий,  

Відповіді 

на практ. 

заняттях 

 Ознайомитися з 

міжнародними 

інвестиціями у розвиток 

авіатранспортних 

підприємств. 

16-17 

тиждень 



ний та 
формування 

ЗК2, ЗК6, ЗК7 

ФК2,ФК3, 
ФК 8 

0-5 балів 

Відповіді 

на тестові 

завдання 

0-11 балів 

 

18 Модульна 

контрольна 

робота  

1 Методи 

контролю 

Виконан. 

модульної 

контр. 

роботи  

 0-15 балів 

Підготовка  

до МКР  

 

18 

тиждень 

Всього за 

модулем 

№1 

   0-88 балів   

Всього за 

навч 

дисцип-

ліною 

    

0-100 

балів 

  

 

 

 

7. Підсумковий контроль 

 

7.1. Перелік питань, які виносяться на МКР №1  

 

1. Сутність міжнародної інвестиційної діяльності, її місце та роль у міжнародному 

бізнесі; 

2. Види і форми, суб’єкти та об’єкти міжнародної інвестиційної діяльності; 

3. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності; 

4. Умови і фактори функціонування міжнародного інвестиційного ринку; 

5. Сутність та методи управління міжнародною інвестиційною діяльністю; 

6. Методи оцінки ефективності міжнародних інвестицій; 

7. Практика міжнародної інвестиційної діяльності в Україні; 

8. Основні напрямки міжнародної інвестиційної діяльності підприємств 

авіаційного комплексу. 

9. Фактори, що впливають на міжнародну інвестиційну діяльність; 

10. Методи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності у певній країні, 

регіоні; 

11. Структура та фактори розвитку міжнародного інвестиційного ринку; 

12. Стратегічні пріоритети міжнародної інвестиційної діяльності підприємств. 

13. Основні напрямки розвитку міжнародної інвестиційної діяльності;  

14. Сучасні методи та інструменти управління міжнародною інвестиційною 

діяльністю підприємств. 

 

 

7.3. Оцінювання окремих видів робіт 
 
Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 7.1. 
 
 



Таблиця 7.1 
Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

 

3 семестр 

Модуль №1 Мах 

кількість 

балів Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

Відповіді на практичних заняттях (5б.*8 зан.) 40 (сумарна)  

Відповіді на тестові завдання (11б.*3 зан.) 33 (сумарна)  

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи  студент має набрати не менше 45 бал.  

Виконання модульної контрольної роботи  15  

Усього за модулем №1 88  

Семестровий екзамен 12 

Усього за 3 семестр 100 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 7.2). 
 

Таблиця 7.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка 

за національною шкалою 
Відповіді на 

практичних заняттях 

Відповіді на тестові 

завдання 

Виконання 

модульної 

контрольної роботи 

№1 

5 10 11 13-15 Відмінно 

4 9 12-13 Добре 

3 7-8 9-11 Задовільно 

Менше 2 Менше 7 Менше 9 Незадовільно 
 

 

7.4. Поточна модульна рейтингова оцінка 

 

 Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

 

7.5.  Підсумкова модульна рейтингова оцінка 

 

Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.7.3), яка  в балах та за національною 

шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

 



Таблиця 7.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Модуль №1 Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

 

7.6. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка 

 

 Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною 

шкалою (табл. 7.4). 
 

Таблиця 7.4  Таблиця 7.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 
рейтингової оцінки в балах оцінкам  

за національною шкалою 

 
Відповідність екзаменаційної 

 рейтингової оцінки в балах оцінці  
за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

79-88 Відмінно  11-12 
Відмінно 

 

66-78 Добре  9-10 
Добре 

 

53-65 Задовільно  7-8 
Задовільно 

 

менше 53 Незадовільно  менше 7 
Незадовільно 

 

 

7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка 

 

 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 (табл. 7.6). 

Таблиця 7.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

67-74 
Задовільно 

D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ Незадовільно (з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом) 



 

7.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента. 

7.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 

 

8. Політика дисципліни 

 

Для успішного проходження курсу і засвоєння програмного матеріалу з навчальної 

дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» студент зобов’язаний: відвідувати 

навчальні заняття відповідно до встановленого розкладу, не запізнюватися, не пропускати 

заняття, а в разі хвороби, надати довідку, самостійно вивчити матеріал пропущеного 

заняття, брати активну участь у навчальному процесі.  

Студент повинен виконувати і представляти завдання для самостійної роботи у 

визначені викладачем терміни. Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки їх порушення, що визначається 

Статутом НАУ, Кодексом честі студента Національного авіаційного університету 

(https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/Kodeks_chesti.jpg.) та 

Положенням про виявлення та запобігання академічному плагіату в Національному 

авіаційному університеті. 

 

 

 

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/Kodeks_chesti.jpg
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20plagiat.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20plagiat.pdf

