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Передумови вивчення 

дисципліни 
Відсутні 

Мета навчальної дисципліни Формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних навичок щодо 

діяльності у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами, 

проектного аналізу, розробки проектів та складання бізнес-планів на основі 

загальноприйнятих в світовій практиці методичних та практичних підходів 
Компетентності, розвиток 

яких забезпечує навчальна 

дисципліна 

ЗК6. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ФК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління міжнародною економічною діяльністю. 
ФК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані,  

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

економічних завдань. 

ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері  економіки, 
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурсні  обмеження. 

ФК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення  щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 
ФК11. Здатність планувати,  розробляти  та оцінювати  проекти у сфері 

міжнародної економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення із врахуванням нормативно-правової бази 
провадження зовнішньоекономічної діяльності. 

Результати навчання У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються у 

світовій практиці для обґрунтування міжнародних інвестиційних проектів, 

особливості різних функціональних аспектів їх  аналізу та основні засади 

управління ними; 

вміти: 

- обґрунтовувати вибір проектних інвестиційних рішень на альтернативній 

основі за певних умов, обчислювати показники ефективності проектів, 

оцінювати ризики їх реалізації та обирати джерела фінансування. 
 

Зміст навчальної 

дисципліни 
Модуль 1. Базові положення та концепції міжнародного інвестиційного 

проектування 

Модуль 2. Розробка та економічне обґрунтування міжнародних 

інвестиційних проектів 

Модуль 3. Управління реалізацією міжнародних інвестиційних проектів 
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Заходи та методи 

оцінювання 
Оцінювання модулів 1,2,3 здійснюється за результатами виконання 

трьох контрольних робіт, що містять тестові завдання та завдання 

розрахункового характеру. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни здійснюється за результатами 

проведення екзамену у письмовій формі  за 12-бальною шкалою. 
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч е т в е р т ь 

ІІ 

Усього годин за навчальним планом 90 90 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 40 32 

з них: 
- лекції 24 24 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 50 50 

у тому числі при : 
- підготовці до аудиторних занять 20 20 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях 21 21 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 
 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу, 
комп’ютерних робочих місць. 

Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Савчук В.П. Прилипко С.І., Величко О.Г. Управління міжнародними 

інвестиційними проектами: навчальний посібник; за заг. ред. С.І. Прилипка. 
Київ: КНЕУ. 2013. 470с. 

2. Ушакова Н.Г., Чернишова Л.О. Управління міжнародними інвестиційними 

проектами : конспект лекцій. Харків: Форт. 2016. 181с. 

3. Верба В.А.,Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. Київ: КНЕУ. 2000. 
322с.  

4. Клиффорд Ф. Грей. Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое 

руководство. Пер с англ.  М.: Дело и Сервис. 2003. 528с.  URL: https://pqm-
online.com/assets/files/lib/books/grey.pdf 

5. Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна 

діяльність: підручник. Київ : КНЕУ. 2003.  387с. 
6. Матюшенко І.Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент: навчальний 

посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2014. 520с. 

7. Матюшенко І.Ю. Божко В.П. Іноземні інвестиції: навч. посібн. Київ : 

Професіонал. 2005. 336с. 
8. Ігнашкіна Т.Б., Гончарук О.В. Проектний аналіз: Навч. посібник. Дніпро: 

НМетАУ. 2017. 226с. 

9. Петренко Н.О., Кустрич Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами : навч. 
посібник. Київ: Центр учбової літератури. 2015. 244 с. URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1494_79041772.pdf 

10. Сазонець І.Л.,Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект: навчальний 
посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2007. 272с.  

11. Управління проектами : навч. посіб. / П.П. Микитюк, В.Я. Брич, Т.Л. Желюк [та 

ін.]; під ред. П.П. Микитюка. Тернопіль : ТНЕУ. 2017. 320с.  URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/27985 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1494_79041772.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/27985


Додаткова література: 
1. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований. М.: «Интерэксперт. 1995. 343с. 

2. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. 

Современная практика и документация: Учебное пособие. / Под ред. 
В.М.Попова. М.: Финансы и статистика. 2002. 432с. 

3. Матюшенко І.Ю., Дмітрієв В.М., Азаренкова О.В. Іноземні інвестиції в 

підприємницькій діяльності України: монографія.  Харків : ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. 2013.184с. 

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.–метод. посіб. для самост. вивч. 

дисц. / Л.В. Руденко, Д.Г. Лук'яненко, О.М. Мозговий та ін.; за ред.  д-ра екон. 
наук, проф. Л.В. Руденко. Київ :КНЕУ. 2008. 168с. 

5. Макаренко І.О., Пластун О.Л., Петрушенко Ю.М. Міжнародні інвестиції 

та аналіз фінансових ринків : конспект лекцій. Суми : СумДУ. 2018. 201с. – URL: 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65639 

6. Негода А. Світовий досвід розвитку проектного фінансування.Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні 

відносини. 2012. Вип. 38-39. С.58-60. - URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2012_38-39_15 

Інформаційні ресурси: 

1. Законодавча база України в сфері інвестування. – URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws 

2. Регулюючі акти Національного банку України щодо порядку іноземного 

інвестування. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ 

article?art_id=55345241&cat_id=55331496 
3. Q&A для іноземних інвесторів. URL: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=55331497&cat_id=55331496 

4. OECD. International Investment [E-recourse]. – Retrieved from:  
http://www.oecd.org/investment/ 
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