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Курс на якому буде викладатись 2  

Мова викладання українська/англійська 

Вимоги до початку вивчення 

дисципліни 
немає 

Що буде вивчатися Поняття інтеграційних технологій;сучасні світові 

глобалізаційні процеси; глобалізація світових фінансових 
ринків; теоретичні та практичні основи прогнозування напряму 

руху світових фінансових ринків із застосуванням сучасних 

методів аналізу, фундаментальних та графічних інструментів; 
комплексний процес розробки та реалізації управлінських 

рішень у сфері міжнародних інвестицій. Основна увага буде 

приділятися практичним навичкам щодо формування прогнозів 
напряму руху світових фінансових ринків та прийняттю 

ефективних інвестиційних рішень. 

Чому це цікаво/треба вивчати Фінансовий ринок України все ще недостатньо інтегрований у 

глобальний фінансовий простір, а отже є великий потенціал 
роботи у цьому напрямі, зокрема, розробці та імплементації 

різноманітних інвестиційних технологій, побудови та 

ефективному управлінню інвестиційним портфелем 
підприємства, що сприятиме інтеграції у світовий фінансовий 

ринок як на мікро-, так і на макро рівнях. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Сформувати у здобувачів освіти поглиблені знання про основні 

сучасні технології, що застосовуються дляпроведення аналізу 
глобальних фінансових ринків; 

концептуальні основи управління інвестиційною діяльністю; 

теоретичні та методичні основи управління реальними та 
фінансовими інвестиціями; прийомам та моделям формування 

інвестиційного портфеля із застосуванням сучасних 

міжнародних фінансових інструментів, прогнозування напряму 

руху світових фінансових ринків. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування умінь та 

навичок з прийняття ефективних інвестиційних рішень із 

застосуванням сучасних інтеграційних технологій у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 

підходів та прогнозування фінансових потоків; розв’язання 

складних задач і проблем інвестиційного управління. 

Оцінювання впливу макроекономічного середовища на 
управління інвестиційним портфелем як інституціональних, так 

і індивідуальних інвесторів; проводити дослідження 

міжнародних фінансових ринків; генерувати нові ідеї та 
приймати інвестиційні рішення залежно від зміни ситуації на 

глобальних фінансових ринках. 

Інформаційне забезпечення  НМК дисципліни 

Види навчальних занять (лекції, 
практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції / практичні заняття 

Вид семестрового контролю диференційований  залік 

Максимальна кількість здобувачів 20 

Мінімальна кількість здобувачів Не встановлено 
 


