
БІЗНЕС-АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Мета курсу ˗ виток у студентів розуміння закономірностей 
міжнародноїінвестиційної діяльності та її мотивації, формування знань і набуття 
аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації зарубіжних та іноземних 
інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України. 

Дисципліна «Бізнес аналіз зарубіжних інвестицій» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка  і макроекономіка», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Міжнародні економічні відносини», «Облік і аналіз ЗЕД», «Основи науково-
аналітичних досліджень», «Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у галузі інвестування в ході професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки 
та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу 
вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. 

 Програмні результати навчання: 
знати: методи аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів; · особливості 
інвестування та організації інвестиційних процесів; · особливостей вітчизняної та 
зарубіжних моделей інвестування; · організаційні особливості функціонування 
системи інвестування;· сутність методів, принципів та інструментів розробки та 
використання інвестиційних проектів. 
вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах інвестиційної 
діяльності; · аналізувати інвестиційні проекти та приймати правильні фінансові 
рішення; · прогнозувати тенденції інвестиційної діяльності; · обирати оптимальні 
шляхи вирішення конкретних проблем реалізації інвестиційних проектів  
 володіти:  знаннями методики аналізу фінансової звітності, інтерпретувати та 
використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію для вибору оптимального 
інвестиційного портфелю. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Міжнародний інвестиційний ринок. Факторні, товарі та фінансові ринки. 
Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Ринкова модель інвестиційного 
проекту. Грошовий ринок. Ринок позичкових коштів та ставка відсотку. Попит та 
пропозиція на ринку капіталів. Міжнародні взаємозв’язки: мобільність капіталу, 
валютні курси та дохідність фінансових активів. Фактори міжнародного 
інвестування. Фактори, що обумовлюють активізацію міжнародного виробництва: 
лібералізація, технологічні зміни, зростання конкуренції. Типи систем міжнародного 
виробництва. Детермінанти розміщення міжнародного виробництва (лібералізація 
економічної політики, технологічні зміни, інновації в управлінні та організації 
виробництва). Глобалізація світової економіки. Регіоналізація. Кластерізація 
(групування) країн. Глобалізація світової фінансової системи. Технологічні інновації 
і трансформація світової економіки. Міжнародне інвестування у контексті 
інтернаціоналізації. Приймаючі країни та країни базування. Мотивація партнерів з 
інвестиційної діяльності. Прямі та портфельні інвестиції. Горизонтальні та 
вертикальні прямі інвестиції. Кількісні критерії прямих інвестицій. Форми прямих 
інвестицій. (експорт власного капіталу, реінвестовані прибутки, внутріфірмові 
трансфери). Інвестиційні цілі прямого інвестування (засновницькі, доповнюючи, 



зміцнюючи, раціоналізаторські інвестиції). Особливості інвестиційного циклу 
прямих інвестицій. Динаміка прямих інвестицій (доларова та балансова вартість). 
Макроекономічний, мезоекономічний та мікроекономічний рівень аналізу іноземного 
інвестування. Портфельні теорії іноземного інвестування. Теорія факторних 
пропорцій Хекшера-Оліна. Теорія граничної ефективності інвестування діяльності 
нефінансових фірм (Кейнс, Торбін). Неокласичні теорії іноземного інвестування 
(позитивна та нормативна). Теорія ринкової влади Гаймера. Теорія монополістичних 
перваг Кіндлбергера. Теорія життєвого циклу продукту Вернона. Концепції 
життєвого циклу галузі. Теорія конкурентних переваг М.Портера. детермінанти 
національних конкурентних переваг за Портером. Теорія інтерналізації (Баклі, Кесон, 
Рагмен). Біхевіористська теорія транснаціональних корпорацій. Модель ЕRPG Х. 
Перлмуттера. Теорії олігополістичної реакції. Еклектична парадигма Дайнінга. 
Стратегічні модулі Дж.Дайнінга. Модель OLI (переваги власності, переваги 
інтерналізації, переваги розміщення). Шляхи виходу на зовнішні ринки: створення 
нових виробничих потужностей чи придбання вже існуючих місцевих потужностей. 
Транскордонне злиття та поглинання. Форми злиття (консолідація, установче злиття). 
Форми поглинання (іноземного філіалу, місцевої фірми). Фактори, що впливають на 
вибір шляху виходу на ринок: рівень економічного розвитку країни, інвестиційна 
політика країни. Інституційна база. Фактори, що впливають на посилення процесів 
транскордонного злиття та поглинання: технологічні зміни, лібералізація 
інвестиційних режимів та регулювання, фінансові зміни. Види транскордонного 
злиття та поглинання (за спорідненістю галузей: горизонтальні, вертикальні, 
конгломеровані; за обсягом контролю: повні поглинання, угоди з переважним 
контролем, рівноправні злиття, міноритарні поглинання; за формою оплати: угоди з 
оплатою акціями, угоди з оплатою акціями та готівкою, угоди з оплатою готівкою; за 
узгодженістю інтересів: погоджене, небажане; за стратегічною метою: злиття з метою 
зростання, з метою захисту, внаслідок приватизації, внаслідок банкрутства; за 
ступенем інтеграції підприємницьких структур: з мінімальною інтеграцією, 
колаборативні угоди, реконструкційні угоди тощо). Мотиви основних 
функціональних типів транскордонних злиттів та поглинань. ТНК – шукачі ринків, 
ТНК – шукачі сировини, ТНК – шукачі виробничої ефективності, ТНК – шукачі знань, 
ТНК – шукачі політичної стабільності. Моделі орієнтації ТНК –етноцентрична, 
поліцентрична, регіоцентрична, геоцентрична. Наступальні стратегії. Види захистних 
стратегій ТНК (опора на інновації, економія на масштабах діяльності, глобальне 
сканування). Зрілі та старіючі ТНК. Еволюція стратегій розвитку міжнародного 
виробництва (традиційна стратегія (створення філій), стратегія простої інтеграції, 
комплексної інтеграції). Форми і риси зв’язків з національними фірмами країн, що 
приймають капітал (прямі, зворотні, горизонтальні зв’язки). Еволюція форм операцій 
транснаціональних корпорацій. Спільні підприємства: переваги і недоліки. Стратегії 
ТНК, що обумовлюють утворення спільних підприємств (продуктова диференціація, 
раціоналізація виробництва, контроль над сировиною наукові та дослідні роботи). 
Контрактні форми діяльності на міжнародному інвестиційному ринку (будівельні 
роботи за підрядними угодами, добування сировини за підрядними угодами, лізингові 
кон тракти, франчайзинг, науково-технічні й ліцензійні угоди, контракти про 
управлінську допомогу, купівля і продаж товарів за субконтрактними угодами, 
інженерне консультування). Сутність та структурні елементи світового фінансового 
ринку. Міжнародні ринки боргових зобов’язань. Міжнародні ринки титулів (прав) 
власності. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів. Транснаціоналізація 



банківських операцій: концентрація фінансового капіталу. Міжнародне фінансування 
операцій ТНК. Стратегія короткострокового фінансування. Внутрікорпораційне 
фінансування. Фінансування банківських установ. Фінансування небанківських 
установ (розміщення комерційних паперів – короткострокових простих векселів). 
Євровалютні інструменти короткострокового фінансування (євроноти, євро 
комерційні папери). Довгострокове фінансування (внутрішні та зовнішні джерела) 
Фінансування за рахунок випуску облігацій, акцій. Крос-лістинг. Депозитарні 
розписки. Єврооблігаціні позики. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


