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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Місце інвестиційної діяльності в міжнародній економіці, основні 

поняття інвестиційного процесу, сучасні проблеми розвитку 

міжнародної інвестиційної діяльності, форми організації 

міжнародної інвестиційної діяльності, показники міжнародної 

інвестиційної активності, принципи та методи управління й 

організації міжнародної інвестиційної діяльності.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення методів та прийомів міжнародної інвестиційної 

діяльності, формування знань та навичок раціональної організації 

та економічного обґрунтування напрямів інвестиційної діяльності 

з врахуванням сучасних тенденцій інвестиційного розвитку 

міжнародної економіки.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіння теоретичними основами та методикою оцінки 

ефективності міжнародної інвестиційної діяльності, вивчення 

оптимальних форм організації міжнародної інвестиційної 

діяльності, дослідження економічних зв’язків із партнерами для 

спільного здійснення міжнародної інвестиційної діяльності, 

обґрунтування конкретних видів інвестицій та оптимальних 

шляхів їх впровадження у виробничу діяльність міжнародних 

компаній.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вміти вільно оперувати основними поняттями міжнародної 

інвестиційної діяльності, проводити оцінку інвестиційного 

клімату, самостійно розробляти та оцінювати стратегічні проекти з 

міжнародної інвестиційної діяльності.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни. Сутність та основні поняття міжнародної 

інвестиційної діяльності. Міжнародна інвестиційна політика 

підприємства. Стратегічне управління міжнародною 

інвестиційною діяльністю. Міжнародні інвестиційні проекти. 

Правове регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. 

Особливості розвитку та інфраструктура міжнародного ринку 

інвестицій. Міжнародний інвестиційний потенціал підприємства. 

Фінансування та стимулювання міжнародної інвестиційної 

діяльності. Оцінка ефективності міжнародної інвестиційної 

діяльності.  

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 



технологій дистанційного навчання. 

Пререквізити Базові знання з міжнародної економіки. 

Пореквізити Міжнародна економіка. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Федоренко В.Г., Степанов Д.В., Денисенко М.П., Іткин О.Ф. 

Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Федоренко В. 

Г., ред.  – Київ: Алерта, 2004. – 432 с. 

Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М., Поручник А.М. 

Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник/ Лук'яненко Д.Г., 

ред.  – Київ: КНЕУ, 2003. – 388 с. 
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – 3-є 

вид., перер. та доп.  – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 

376 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-

UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи. Екзамен, питання до 

екзамену.  

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ   Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н.  

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-

mikhajlivna  

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб.403-а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

Розробник          Андрієнко М.М. 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=53687&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=53687&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=53687&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=141828&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=141828&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=141828&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna
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http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna

