
Назва дисципліни Міжнародний фінансовий менеджмент 

Інформація про 

факультети (навчально- 

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

 
Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, спеціальність Міжнародні 

економічні відносини, спеціалізація 

«Міжнародний бізнес» 
 
4 курс, 7 семестр. 

 
Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково- 

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра 

міжнародного бізнесу та економічної теорії. 

Викладач: к.е.н., доцент Лєгостаєва Олена 

Олександрівна. 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 

057-707-53-51, 
 

098-241-43-23, ec_teor@karazin.ua 

 
Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Попередніми умовам для вивчення дисципліни 

«Міжнародний фінансовий менеджмент» є здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність студента вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями. 

Опис Мета дисципліни. 
 

формування у студентів сучасного економічного 

мислення, що дозволяє приймати управлінські 

фінансові рішення і організувати їх реалізацію в 

умовах інтернаціоналізації діяльності підприємств. 

Очікувані результати навчання: 
 

- розуміння сучасних концепцій міжнародного 

фінансового менеджменту, рушійних сил і умов 

функціонування фінансових ринків; 

- навички аналізу фінансової діяльності компанії в 

міжнародному бізнесі, податкового планування ЗЕД, 

фінансового планування, бюджетування грошових 

потоків інвестиційних проектів; 

- розуміння методів управління фінансовими 

ресурсами компанії, мобілізації та розподілу 

капіталу, в тому числі при роботі компанії в умовах 

міжнародного бізнесу; 

- володіння прийомами управління валютними 

ризиками; 

- розуміння сутності фінансового процесу злиття та 

розділу компаній, що ведуть міжнародний бізнес. 

mailto:ec_teor@karazin.ua


Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
 

Тема 1. Значення міжнародного фінансового 

менеджменту 

Тема 2. Валютно-фінансове середовище 

міжнародної компанії 

Тема 3. Фінансування та оцінка активів 

міжнародної компанії 

Тема 4. Вартість і структура капіталу 

міжнародної корпорації 

Тема 5. Інвестиції міжнародної компанії в 

реальні активи 

Тема 6. Управління фінансовими ресурсами 

міжнародної компанії 

Тема 7. Податкове планування діяльності 

міжнародних корпорацій 

Тема 8. Фінансова звітність міжнародної 

компанії та методи її аналізу. 

Методи контролю результатів навчання 
 

- усний контроль, що по своїй сутності передбачає 

діалог і перевірку репродуктивного відтворення 

студентом отриманої інформації, а також усний 

контроль у формі доповіді студентом стосовно 

проблеми, що не була вирішена в рамках інформації, 

даної у лекції; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження 

відповіді на поставлене питання; 

 

письмовий контроль у вигляді написання 1 

контрольної роботи, що містить як завдання, що 

потребують розгорнутої відповіді, так і тести та 

задачі; 

підсумковий контроль у вигляді письмового 

екзамену. 

 

 
Мова викладання. Українська 


