
 

 
 
 

  



 

 
  



 

ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» складена     

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
 

           першого (бакалаврського) рівня 

(назва рівня вищої освіти) 

 
 

спеціальності   292 «Міжнародні економічні відносини»  
 

спеціалізації 

                                «Міжнародні фінанси» 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» 

полягає у формуванні системи теоретичних та фахових компетентностей стосовно структури, 

функціонування, регулювання та здійснення міжнародного фінансового менеджменту 

компанії. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» є: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 8. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 

сфері з урахуванням причиннонаслідкових та просторово-часових зв’язків. 

ЗК 10. Здатність мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, 

здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та особливостей 

сьогодення в умовах обмеженості часу.  

ЗК 11. Здатність брати участь у розробці проектів, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, діяти соціально відповідально і свідомо.  

ЗК 12. Вміння використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію 

на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій.  

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 1. Здатність виокремлювати закономірності, характерні ознаки та тенденції розвитку 

світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів.  

ФК 2. Розуміння базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у 

сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати 

теоретичні знання щодо функціонування та розвитку МЕВ. 

ФК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі.  

ФК 7. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютнофінансових і кредитних відносин.  

ФК 8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними.  

ФК 9. Знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими 

науками. 

ФК 12. Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин. 

  



 

ФК 14. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування МЕВ для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

ФК 15. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 

ефективно використовувати їх в практичній діяльності.  

 

1.3. Кількість кредитів – 4  

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 год. 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

32 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. год. 

Лабораторні заняття 

 - год. год. 

Самостійна робота 

 72 год. год. 

у тому числі індивідуальні 
завдання 

Контрольна робота  5 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти наступних 

результатів: 

ПРН 6. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі 

розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків.  

ПРН 7. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути критичним і 

самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших 

бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них.  

ПРН 8. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, 

з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.  

ПРН 9. Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, 

мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо. 

ПРН 15. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

ПРН 16. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і 

довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин.  

ПРН 20. Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями 

та методами у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 



 

зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, 

міжнародного трансферу технологій. 

ПРН 22. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.  

ПРН 23. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 

міжнародних економічних відносин.  

ПРН 24. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування МЕВ для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

ПРН 26. Уміти вирішувати стратегічні проблеми у сфері міжнародних економічних 

відносин та міжнародних фінансів.  

ПРН 27. Уміти застосовувати в своїй діяльності стандарти міжнародної фінансової 

звітності. 

ПРН 29. Знати особливості здійснення міжнародної фінансової, операційної та 

інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, знання напрямів оптимізації фінансової 

роботи суб’єктів господарювання на міжнародному ринку. 

ПРН 31. Уміти використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами 

для вирішення стратегічних завдань учасників міжнародних економічних відносин.  

ПРН 32. Володіти методами аналізу інвестиційних проектів, поведінки економічних 

агентів на міжнародних фінансових ринках.  

ПРН 33. Володіти навичками управління міжнародними інвестиційними портфелями та 

методами щодо їх оптимізації.  

ПРН 34. Знати способи формалізації й побудови моделей міжнародної економічної 

діяльності, технології розробки та реалізації управлінських рішень щодо управління 

фінансовими ресурсами. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретичні основи міжнародного фінансового менеджменту 

Тема 1. Зміст та система міжнародного фінансового менеджменту 

Специфіка та завдання міжнародного фінансового менеджменту. Місце та роль 

міжнародного фінансового менеджменту у системі управління компаніями. Мета 

міжнародного фінансового менеджменту. Фінансові стратегії та моделі поведінки міжнародних 

компаній.  

Тема 2. Валютно-фінансове середовище міжнародної компанії 

Місце та роль валютно-фінансових відносин в діяльності міжнародної компанії. Вплив 

динаміки валютного курсу на конкурентоспроможність і діяльність міжнародних компаній. 

Міжнародні компанії на світовому валютному ринку. Валютні операції міжнародних компаній. 

Опціонні, свопові та арбітражні операції міжнародної компанії. Національне регулювання 

валютних операцій міжнародних компаній.  

Тема 3. Активи міжнародних компаній 

Управління короткостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. 

Інструменти управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. 

Інвестиції міжнародної компанії в цінні папери. Дохідність і ризик цінних паперів міжнародних 

компаній. Формування міжнародного портфелю цінних паперів. Конверсія валюти і 

нарахування відсотків 

Тема 4. Міжнародна оцінка вартості активів компанії 

Організація експертного оцінювання вартості підприємства. Основні принципи оцінки 

вартості активів компанії.. Етапи вибору методів визначення вартості підприємства та їх 

інформаційне забезпечення Методи дохідного підходу в оцінюванні вартості підприємства 

Оцінка вартості підприємства методами ринку капіталу та ринкових угод.  

 

  



 

Розділ 2. Корпорації на ринку капіталів та сучасна фінансова політика західних фірм 

 Тема 5. Вартість і структура капіталу міжнародної корпорації 

Економічний зміст, функції і склад капіталу. Методи визначення вартості власного 

капіталу. Теорія арбітражного ціноутворення С. Росса. Структура капіталу і вартість компанії. 

Графічний аналіз ціни капіталу і ризику. Структура капіталу і ідеальне фінансове середовище: 

теорема Модільяні і Міллера. Структура капіталу і ризик. Модель вартості капіталу (CAPM).  

Тема 6. Управління фінансовими ресурсами міжнародної компанії 

Особливості формування фінансових ресурсів міжнародної компанії. Вибір джерел 

фінансування з врахуванням їх ризику. Управління грошовими потоками міжнародної 

компанії.  Управління короткостроковими активами і пасивами міжнародної компанії. 

Управління довгостроковими активами і пасивами міжнародної компанії. Фінансовий 

менеджмент у сфері прямих іноземних інвестицій.  

Тема 7. Міжнародний податковий менеджмент компанії 

Сутність та економічний зміст міжнародного податкового планування. Етапи 

міжнародного податкового планування діяльності корпорацій. Межі міжнародного 

податкового планування та використання угод про усунення подвійного оподаткування. 

Трансфертні ціни та їх вплив на стратегію податкового планування у міжнародних компаніях. 

Податкове навантаження та ефективність міжнародного податкового планування. Управління 

податковими ризиками в групі компаній міжнародної корпорації.  

Тема 8. Управління міжнародними грошовими потоками компаній 

Сутність грошового потоку, критерії класифікації та види грошових потоків. Управління 

грошовими потоками підприємства. Аналіз грошових потоків підприємства. 

Тема 9. Фінансовий менеджмент міжнародних інвестиційних проектів компанії 

Особливості і структура інвестиційних проектів. Оцінка та критерії відбору інвестиційних 

проектів. Методи оцінки інвестиційних проектів. Альтернативні методи оцінки інвестиційних 

проектів. Портфель реальних інвестиційних проектів.  

Тема 10. Управління міжнародними фінансовими ризиками компаній 

Характеристика ризиків об’єкта фінансового управління. Класифікація фінансових 

ризиків підприємства за основними ознаками. Характеристика основних видів систематичних 

та несистематичних ризиків підприємства. Сутність, цілі та завдання управління фінансовими 

ризиками підприємства. Система основних завдань управління фінансовими ризиками. Основні 

принципи управління фінансовими ризиками. Функції та механізм управління фінансовими 

ризиками. Основні етапи процесу управління фінансовими ризиками. Зовнішні та внутрішні 

фактори, що генерують фінансові ризики підприємства. Ризик та ефективність міжнародних 

капіталовкладень. 

Тема 11. Фінансова звітність міжнародної компанії та методи її аналізу 

Форми фінансової звітності та їх призначення. Баланс міжнародної компанії. Звіт про 

прибутки та збитки міжнародної компанії. Консолідований звіт про акціонерний капітал і звіт 

про рух грошових коштів. Основні фінансові коефіцієнти і їх аналіз.  

  

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретичні основи міжнародного фінансового менеджменту 

Тема 1. Зміст та 

система 

міжнародного 

фінансового 

менеджменту 

7 2       5 

      

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. Валютно-

фінансове 

середовище 

міжнародної 

компанії 

9 2 2     5 

      

Тема 3. Активи 

міжнародних 

компаній 

7 2       5 

      

Тема 4. Міжнародна 

оцінка вартості 

активів компанії  

9 2 2     5 

      

Разом за розділом 1 32 8 4 0 0 20       

Розділ 2. Корпорації на ринку капіталів та сучасна фінансова політика західних фірм 

Тема 5. Вартість і 

структура капіталу 

міжнародної 

корпорації 

11 4 2     5 

      

Тема 6. Управління 

фінансовими 

ресурсами 

міжнародної 

компанії 

11 4 2     5 

      

Тема 7. 

Міжнародний 

податковий 

менеджмент 

компанії 

9 2       7 

      

Тема 8. Управління 

міжнародними 

грошовими 

потоками компаній 

7 2       5 

      

Тема 9. Фінансовий 

менеджмент 

міжнародних 

інвестиційних 

проектів компанії 

11 4 2     5 

      

Тема 10. Управління 

міжнародними 

фінансовими 

ризиками компаній 

9 2 2     5 

      

Тема 11. Фінансова 

звітність 

міжнародної 

компанії та методи її 

аналізу 

15 6 4     5 

      

Індивідуальне  

завдання - 

контрольна робота 

5         5 

      

Екзамен (підготовка) 10         10       

Разом за розділом 2 88 24 12 0 0 52       

Усього годин 120 32 16 0 0 72       

 

  



 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Валютно-фінансове середовище міжнародної компанії 2 

2. Міжнародна оцінка вартості активів компанії 2 

3. Вартість і структура капіталу міжнародної корпорації 2 

4. Управління фінансовими ресурсами міжнародної компанії 2 

5. Фінансовий менеджмент міжнародних інвестиційних проектів 

компанії 
2 

6. Управління міжнародними фінансовими ризиками компаній 2 

7. Фінансова звітність міжнародної компанії та методи її аналізу 

(аналіз активів і пасивів та ліквідності міжнародного бізнесу)  
2 

8. Фінансова звітність міжнародної компанії та методи її аналізу 

(аналіз фінансової стійкості та ділової активності міжнародного 

бізнесу) 

2 

 Разом  16 

 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 2 3 

1. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на семінарське заняття за темою 1 «Зміст та система 

міжнародного фінансового менеджменту». Прочитати 

рекомендовані літературні джерела. На аркуші паперу формату А4 

написати есе на тему: «Історичні етапи розвитку міжнародного 

фінансового менеджменту». 

5 

2. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 2 «Валютно-фінансове 

середовище міжнародної компанії». Прочитати рекомендовані 

літературні джерела. Самостійно доповнити конспект лекцій.  

5 

3. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 3 «Активи міжнародних 

компаній». Прочитати рекомендовані літературні джерела. 

Прочитати рекомендовані літературні джерела. Самостійно 

доповнити конспект лекцій. 

5 

4. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 4 «Міжнародна оцінка 

вартості активів компанії». Прочитати рекомендовані літературні 

джерела. Підготуватися до виконання розрахункових та тестових 

завдань.  

5 

5. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 5 «Вартість і структура 

капіталу міжнародної корпорації». Прочитати рекомендовані 

літературні джерела. Підготуватися до виконання розрахункових та 

тестових завдань. Підготувати  есе на тему «Інструменти 

оптимізації структура капіталу міжнародної корпорації»  

5 

6. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 6 «Управління 

фінансовими ресурсами міжнародної компанії». Прочитати 

рекомендовані літературні джерела. Підготуватися до виконання 

розрахункових та тестових завдань.  

5 

  



 

1 2 3 

7. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 7 «Міжнародний 

податковий менеджмент компанії». Прочитати рекомендовані 

літературні джерела. Самостійно доповнити конспект лекцій. 

7 

8. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 8 «Управління 

міжнародними грошовими потоками компаній». Прочитати 

рекомендовані літературні джерела. Самостійно доповнити 

конспект лекцій. 

5 

9. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 9 «Фінансовий 

менеджмент міжнародних інвестиційних проектів компанії». 

Прочитати рекомендовані літературні джерела. Підготуватися до 

виконання розрахункових та тестових завдань.   

5 

10.  Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 10 «Управління 

міжнародними фінансовими ризиками компаній». Прочитати 

рекомендовані літературні джерела. Підготуватися до виконання 

розрахункових та тестових завдань.  

5 

11. Підготуватися за рекомендованою літературою до питань, 

винесених на практичне заняття за темою 11 «Фінансова звітність 

міжнародної компанії та методи її аналізу». Прочитати 

рекомендовані літературні джерела. Підготуватися до виконання 

розрахункових та тестових завдань.  

5 

12. Підготовка контрольної роботи – індивідуального завдання 5 

13. Підготовка до екзамену 10 
 Разом  72 

 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» є 

контрольна робота.   

 Мета контрольної роботи є формування у студентів системи знань з дисципліни 

«Міжнародний фінансовий менеджмент», основою яких є набуття практичних навичок щодо 

використання інформаційних систем та технологій у процесі здійснення практичної діяльності 

у відповідному фаховому напрямку. 

У ході виконання запропонованих завдань передбачається самостійна робота студентів 

стосовно підбору необхідної інформації з різноманітних джерел, а також знаходження та 

узагальнення матеріалів, що підлягали вивченню та дослідженню.  

Кожен студент отримує індивідуальну тему контрольної роботи та захищає її протягом 

семестру згідно навчального плану.  

Зміст інформації контрольної роботи повинен містити посилання на використану 

літературу, чинне законодавство України, наприкінці контрольної роботи необхідно привести 

перелік літератури. Максимальна кількість балів за виконання контрольної роботи – 10 балів.  

Термін виконання – не пізніше ніж за 20 днів до початку залікового тижня. Детальні 

вимоги до змісту індивідуальних завдань, критерії оцінювання та оформлення контрольної 

роботи наведені в НМКД дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент».  

 

Тема індивідуального завдання – контрольної роботи: 

1. Системи та методи фінансового менеджменту, аналізу та прийняття управлінських 

рішень 

2. Суть та класифікація, основні принципи формування активів компаній. 

3. Управління оборотними активами  

4. Управління необоротними активами 

 



 

5. Основні моделі та принципи міжнародної оцінки вартості капіталу компанії.  

6. Оцінка середньозваженої вартості капіталу компанії (WACC). 

7. Модель вартості капіталу (CAPM).  

8. Використання методів оцінки вартості капіталу у міжнародному фінансовому 

менеджменті. 

9. Аналіз і прогнозування руху грошових коштів 

10. Моделі оптимізації залишку грошових коштів 

11. Шляхи залучення позичкових коштів на міжнародних ринках   

12. Управління позиковим капіталом 

13. Міжнародне податкове середовище діяльності компаній. 

14. Класифікація основних національних систем оподаткування та основних податків. 

15. Податки в діяльності міжнародних компаній. 

16. Планування та оптимізація оподаткування в діяльності міжнародних компаній 

17. Основні види валютних ризиків у фінансовому менеджменті компанії.  

18. Транзакційні валютні ризики та їх управління. 

19. Операційні валютні ризики у фінансовому менеджменті. 

20. Управління валютними ризиками. 

Механізми хеджування валютних ризиків.  

 

7. Методи навчання 

Під час викладання дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» 

використовуються три групи методів :  

словесні – розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, робота з книгою  – при опануванні 

здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу, визначенні дискусійних питань, встановленні 

переваг та недоліків використання тих чи інших інформаційних систем і технологій;  

наочні –  демонстрація реальних інформаційних систем і технологій у фінансах, що 

можуть використовуватися здобувачами вищої освіти під час виконання ним фахових завдань 

в практичній діяльності, ілюстрація запропонованого матеріалу схемами, графіками, 

мультимедійними презентаціями – для візуалізація запропонованого теоретичного матеріалу;  

практичні – розв’язання практичних задач та кейсів – для формування вмінь і навичок, 

логічного завершення ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу 

навчальної дисципліни.  

 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за 

освітньою компонентною «Міжнародний фінансовий менеджмент» 

Шифр ПРН 

(відповідно 

до ОНП) 

Результати навчання 

(відповідно до 

ОПП) 

Методи навчання 
Засоби діагностики / 

форми оцінювання 

1 2 3 4 

ПРН 6 Досліджувати економічні явища 

та процеси у міжнародній сфері 

на основі розуміння категорій, 

законів; виділяючи й 

узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування 

та розвитку світового 

господарства з урахуванням 

причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань  

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, тестів 

ПРН 7 Володіти навичками само-

аналізу (самоконтролю), бути 

критичним і самокритичним, 

розуміти детермінанти впливу 

на спілкування з представни- 

Бесіда, пояснення, 

розповідь, робота з 

книгою 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, презентація  

  



 

1 2 3 4 

 ками інших бізнескультур та 

професійних груп різного рівня 

(з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на 

засадах цінування різно-

манітності, мультикультурності 

та поваги до них 

 результатів 

виконання практич-

них завдань 

ПРН 8 Планувати, організовувати, 

мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з 

урахуванням вимог та особли-

востей сьогодення в умовах 

обмеженості часу 

Робота в малих групах 

щодо виконання 

практичних завдань  

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, тестів, 

презентація результа-

тів виконання 

практичних завдань 

ПРН 9 Розробляти та реалізовувати 

міжнародні проекти, працювати 

в проектних групах, мотивувати 

людей і рухатися до спільної 

мети, діяти соціально-

відповідально та свідомо 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях 

ПРН 15 Обґрунтовувати власну думку 

щодо конкретних умов 

реалізації форм МЕВ на мега-, 

макро-, мезо- і мікрорівнях 

Дискусія, демонстра-

ція реальних інформа-

ційних систем і 

технологій у фінансах 

Презентація 

результатів 

виконання 

практичних завдань 

ПРН 16 Розуміти та застосовувати базові 

знання основних нормативно-

правових актів і довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і 

технічних умов, інструкцій та 

інших нормативно-розпорядчих 

документів у сфері міжнародних 

економічних відносин 

Розповідь, пояснення, 

лекція, робота з 

нормативно-

правовими актами й 

довідковими матеріа-

лами  

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

(практичних) 

заняттях, тестів 

ПРН 20 Володіти базовими категоріями, 

новітніми теоріями, концепціями, 

технологіями та методами у сфері 

міжнародних економічних 

відносин з урахуванням їх 

основних форм, зокрема: 

міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відно-

син, мобільності людських 

ресурсів, міжнародного транс-

феру технологій 

Лекція, дискусія щодо 

доповідей за темами 

семінарських занять  

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, тестів 

ПРН 22 Застосовувати базові знання, 

аналізуючи теорії, принципи, 

засоби й інструменти реалізації 

міжнародних  валютно-фінансо-

вих та кредитних відносин 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань  

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, тестів 

  



 

1 2 3 4 

ПРН 23 Відстоювати національні 

інтереси України з урахуванням 

безпекової компоненти 

міжнародних економічних 

відносин 

Дискусія, демонстра-

ція реальних інформа-

ційних систем і 

технологій у фінансах 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських занят-

тях, презентація 

результатів викона-

ння практичних 

завдань 

ПРН 24 Застосовувати відповідні 

методи, правила і принципи 

функціонування МЕВ для 

розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України 

Дискусія, демонстра-

ція реальних інформа-

ційних систем і 

технологій у фінансах 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, презентація 

результатів викона-

ння практичних 

завдань 

ПРН 26 Уміти вирішувати стратегічні 

проблеми у сфері міжнародних 

економічних відносин та 

міжнародних фінансів 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань 

Оцінювання усних 

відповідей на семі-

нарських заняттях, 

презентація результа-

тів виконання 

практичних завдань 

ПРН 27 Уміти застосовувати в своїй 

діяльності стандарти міжнарод-

ної фінансової звітності 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів 

Презентація результа-

тів виконння практич-

них завдань, 

тестування  

ПРН 29 Знати особливості здійснення 

міжнародної фінансової, опера-

ційної та інвестиційної 

діяльності суб'єктів господарю-

вання, знання напрямів 

оптимізації фінансової роботи 

суб’єктів господарювання на 

міжнародному ринку 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських занят-

тях, презентація 

результатів викона-

ння практичних 

завдань 

ПРН 31 Уміти використовувати сучасні 

методи управління корпоратив-

ними фінансами для вирішення 

стратегічних завдань учасників 

міжнародних економічних 

відносин 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських занят-

тях, презентація 

результатів викона-

ння практичних 

завдань 

ПРН 32 Володіти методами аналізу 

інвестиційних проектів, 

поведінки економічних агентів 

на міжнародних фінансових 

ринках 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських занят-

тях, презентація 

результатів викона-

ння практичних 

завдань 

ПРН 33 Володіти навичками управління 

міжнародними інвестиційними 

портфелями та методами щодо 

їх оптимізації 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів, демонстрація 

реальних прикладів 

щодо вирішення 

практичних завдань 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських 

заняттях, презентація 

результатів 

виконання 

практичних завдань 

(кейсів) 



 

ПРН 34 Знати способи формалізації й 

побудови моделей міжнародної 

економічної діяльності, техноло-

гії розробки та реалізації управ-

лінських рішень щодо 

управління фінансовими 

ресурсами 

Лекція,  розв’язання 

практичних задач та 

кейсів 

Оцінювання усних 

відповідей на 

семінарських занят-

тях, презентація 

результатів викона-

ння практичних 

завдань 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись такі 

види активностей здобувача: 

- проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використанням сучасних освітніх 

технологій на платформах Coursera, Prometheus тощо (за наявності відповідного документу про 

їх закінчення, надання копії викладачу); 

- участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою статей, тез доповідей, есе, прес-

релізу, інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу, 

публікацією чи відповідним сертифікатом); 

- участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з проблем використання 

сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних форм, проведенні опитувань, підготовці та 

проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, підготовці звіту, презентації 

результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів). 

 

8. Методи контролю 

Методами контролю з дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» є поточний 

та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та 

практичних  занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є:  

усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і перевірку репродуктивного 

відтворення студентом отриманої та самостійно знайденої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією групою та викладачем стосовно 

знаходження відповіді на поставлене питання; 

виконання розрахунково-аналітичних завдань зі сфери майбутньої фахової діяльності з 

допомогою існуючих інформаційних систем та технологій; 

обговорення наукових статей з тематики практичних занять; 

перевірка виконання письмових завдань, винесених на самостійну роботу студента за темою; 

письмовий контроль у вигляді тестів; 

виконання  контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового екзамену. 

 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен  Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна    

робота, передбачена 

навчальним планом 

Індивідуальне   

завдання 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 8 
10 

- 
60 40 100 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
При вивченні кожного розділу проводиться поточний контроль. На практичному занятті 

студент може отримати від 1 до 5 балів за різні види завдань (табл. 9.1). Максимально студент 

може отримати 60 балів в ході лекційних та практичних занять.  



 

Таблиця 9.1 

Критерії та методи оцінювання 

Методи Критерії оцінювання Система 

оцінювання, 

бали 

Тестування онлайн виставляється здобувачу вищої освіти за одне 

тестове питання у випадку правильної відповіді. 

За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 10 тестових питань закритого типу 

та з декількома варіантами відповідей. 

0,2 

Робота над 

практичними 

завданнями 

за логічну правильність дій та їх послідовність  1 

за відповідність арифметичних розрахунків 

еталонній відповіді  
1 

за вміння інтерпретувати отримані результати  1-2 

Робота над 

індивідуальним 

завданням  

виставляється здобувачу вищої освіти, який 

досяг цілей завдання, продемонстрував здатність 

застосовувати знання на практиці, 

обґрунтовувати власну думку 

0-10 

 

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню на основі 

проведення екзамену. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок 

студентів, набутих під час вивчення зазначених тем. 

Структура екзамену: 

діагностичне завдання (теоретичне питання) – 20 балів (2 теоретичні питання х 10 балів) 

тести – 10 балів (5 тестових завдань х 2,0 бали); 

практичне завдання – 10 балів. 

 

Критерії оцінювання теоретичне питання: 

1. Повнота та  відповіді – 5 балів. 

2. Знання сучасних пакетів прикладних програм, що вирішують поставлену проблему – 

3 бали. 

3. Наповненість відповіді прикладами практичного вирішення поставленої проблеми – 2 

бали. 

 

Критерії оцінювання практичне завдання: 

1. За логічну правильність дій та їх послідовність – 3 бали.  

2. За відповідність арифметичних розрахунків еталонній відповіді  – 2 бали.  

3. За вміння інтерпретувати отримані результати – 5 балів.  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої      шкали 

оцінювання 

для дворівневої  шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно 

зараховано 
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

 
  



 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. Навчальний 

посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2020. – 488 с.  

2. Годованець О.В. Міжнародний фінансовий менеджмент. Опорний конспект лекцій / 

О. В. Годованець. – Тернопіль, 2012. – 105 с.   

3. Олексів І. Б. Міжнародний фінансовий менеджмент : навчальний посібник / 

І. Б. Олексів, О. Є. Кузьмін, В. В. Івасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 

192 c. 

4. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях / 

О. В. Плотніков. Видавництво 2-ге доповнене. – Київ : Кондор, 2011. – 350 с. 

 

Допоміжна література 

1. Бердинець М.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник / 

М. Д. Бедринець, А .В. Сурженко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 352 с.  

2. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / І. О. Школьник. – 

Київ : Ліра, 2015. – 301 с.  

3. Васьківська К. В. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / К. В. Васьківська, 

О. А. Сич. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с. 

4. Лачкова В. М. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник / В. М. 

Лачкова, Л. І. Лачкова, І. Л. Шевчук І. Л. – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. – 180 с. 

5. Бігдан І. А. менеджмент : навчальний посібник / І. А. Бігдан, Л. І. Лачкова, 

В. М. Лачкова. – Харків : ХДУХТ, 2017. – 202с. 

6. Рак Т. М. Міжнародні фінанси: навчально-методичний посібник / Т. М. Рак, 

Г. В. Снопенко, В. І. Дубницький. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 327 с. 

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  

інше методичне забезпечення 

1. http://intranz.eerc.kiev.ua   – Бібліотека Консорціума економічної освіти та досліджень. 

2. http://www.liga.kiev.ua – Інформаційно-пошукова система законодавства України.  

3. http://www.nbuv.gov.ua –  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.  

4. http://www.uintei.kiev.ua – Українська система науково-технічної та економічної 

інформації. 

5. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/programne-zabezpechennya-dlya-rozporyadnikiv-

ta-oderzhuvachiv-byudzhetnikh-koshtiv – Програмне забезпечення для розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної 

казначейської служби України.  

6. http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/ –  Спеціалізоване 

клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна 

подання електронної звітності" Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної фіскальної 

служби України. 

 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили  

В умовах дії обмежень освітній процес в університеті здійснюється за  дистанційною 

формою навчання, а саме: 

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Moodle (https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5777) 

проводяться практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи. 

 

http://intranz.eerc.kiev.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.uintei.kiev.ua/
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/programne-zabezpechennya-dlya-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnikh-koshtiv
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/programne-zabezpechennya-dlya-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnikh-koshtiv
http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/
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