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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань з управління міжнародними
інвестиційними проектами та вмінь застосовувати методи їх
аналізу, оцінювати взаємозв’язок стану бізнесу та можливостей
проектного інвестування
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття
40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна
робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; підготовка і захист есе; тестування; поточна модульна
робота
Підсумковий контроль: ПМК (залік)

Базові знання
Мова викладання

Наявність широких знань з міжнародного бізнесу,
економічного аналізу в міжнародному бізнесі, міжнародних
бізнес-проектів
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Оцінювати ступінь складності завдань при Здатність проведення досліджень на
плануванні діяльності та опрацюванні її відповідному рівні (ЗК 3).
результатів (РН 5).
Здатність до пошуку, оброблення та
Ідентифікувати зміни кон'юнктури ринків аналізу інформації з різних джерел
під
дією
невизначених
факторів, (ЗК 4).
здійснювати їх компаративний аналіз, Здатність працювати в команді (ЗК 5).
критично
оцінювати
наслідки Здатність
прогнозувати
тенденції
продукованих ідей та прийнятих рішень з розвитку
міжнародних
ринків
з
метою прогнозування тенденції розвитку урахуванням кон'юнктурних змін (СК 8).
глобальних ринків (РН 13).
Здатність
розробляти
міжнародні
Розуміти сутність і методи управління інвестиційні проекти та управляти ними,
інвестиційним процесом, що відбувається в забезпечувати супровід реалізації за
межах діяльності суб’єктів міжнародного кордоном у різних сферах, галузях і
бізнесу,
розробляти
міжнародні секторах економіки, у тому числі, в
інвестиційні проекти та управляти ними, кооперативному
секторі
економіки
забезпечувати супровід реалізації за зарубіжних країн (СК 10)
кордоном у різних сферах, галузях і
секторах економіки, у тому числі, в
кооперативному
секторі
економіки
зарубіжних країн (РН 15)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Сутність та розробка міжнародного інвестиційного проекту
Тема 1. Поняття
Відвідування занять; захист Потрібно
придумати
назву
проекту та
домашнього
завдання; проекту
та
підготувати
управління
обговорення
матеріалу презентацію (повинна містити
проектами
занять;
виконання актуальність,
мету
та
навчальних завдань; завдання характеристика
проекту,
самостійної
роботи; завдання
заходи,
учасники
тестування
проекту.
Тема 2. Основи
Відвідування занять; захист Підготувати
презентацію, яка
міжнародного
домашнього
завдання; повинна містити:

Назва теми

Види робіт

інвестиційного
проектування

обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 3. Формування
організаційної
структури та
управління
командою проекту

Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування;
поточна
модульна робота

Тема 4. Експертиза
та аналіз
міжнародних
інвестиційних
проектів

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
1.
Життєвий
цикл
інвестиційного проекту.
2.
Потенційно
можливий
ефект від реалізації проекту для
середовище.
3.
План просування проекту.
Підготувати
презентацію, яка
повинна містити:
1.
Бенефіціари та учасники

Підготувати
презентацію, яка
повинна містити:
1.
Гендерний аналіз проекту
(Як жінки, чоловіки, хлопчики і
дівчатка по-різному залежать від
проблеми,
яку
намагається
вирішити ваш проект? Чи були
проведені консультації з жінками
та / або дівчатками щодо
реалізації проекту? Як ви
вважаєте, чи це посприяє їх
участі в проекті?
Чи
позначилися
результати
консультацій з жінками та / або
дівчатками (питання № 3) на
розробці проекту?
2.
Екологічна оцінка проекту
Модуль 2. Реалізація та управління інвестиційного проекту
Тема 5. Критерії
Відвідування занять; захист Підготувати
презентацію
ефективності
домашнього
завдання; результатів дослідження щодо
інвестиційного
обговорення
матеріалу визначення терміну окупності
проекту і методи їх занять;
виконання інвестицій проекту.
оцінки
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування
Тема 6. БізнесВідвідування занять; захист Підготувати презентацію, яка
планування та
домашнього
завдання; повинна містити детальний
проектне
обговорення
матеріалу бюджет проекту.

Назва теми
фінансування

Тема 7. Управління
ризиками у
міжнародних
інвестиційних
проектах
Тема 8. Моніторинг
та управління
якістю реалізації
проекту

Види робіт
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної
роботи;
тестування;
поточна
модульна робота

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Скласти матрицю ризику проекту
та презентувати її

Складіть методи моніторингу
проекту
та
очікувані
довгострокові
результати
проекту (кількісні та якісні).
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист
домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист
домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

