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Опис навчальної дисципліни
є отримання студентами знань вивчення базових концепцій та
прикладних засад міжнародного фінансового менеджменту,
його основних функцій та особливостей в умовах глобалізації
економіки та глобальної фінансової інтеграції
4 кредитів ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття
32 год., самостійна робота 72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;
поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)

Базові знання
Мова викладання

Теоретичні знання та практичні навички студентів щодо
сутності та ролі фінансів у забезпеченні ефективної діяльності
зарубіжної компанії
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
РН 2. Креативно
мислити,
проявляти ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати
гнучкість у прийнятті рішень на основі сучасними знаннями.
логічних аргументів та перевірених фактів ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення
в умовах обмеженого часу і ресурсів на та аналізу інформації з різних джерел.
засадах використання різних діагностичних ЗК 5. Здатність проведення досліджень
методологій
провідних
міжнародних на відповідному рівні
організацій
СК 1. Здатність приймати обґрунтовані
РН 3. Систематизувати, синтезувати й рішення
щодо
налагодження
упорядковувати отриману інформацію, міжнародних економічних відносин на
ідентифікувати проблеми, формулювати всіх рівнях їх реалізації.
висновки і розробляти рекомендації, СК 4. Здатність оцінювати масштаби
використовуючи ефективні підходи та діяльності глобальних фірм та їхні
технології,
спеціалізоване
програмне позиції на світових ринках.
забезпечення з метою розв'язання складних СК 6. Здатність застосовувати принципи
задач практичних проблем з урахуванням соціальної відповідальності в діяльності
крос-культурних особливостей суб'єктів суб'єктів міжнародних економічних
міжнародних економічних відносин.
відносин і аналізі їхнього впливу на
РН 4. Приймати обґрунтовані рішення з економічний розвиток країн.
проблем
міжнародних
економічних СК 9. Здатність до самонавчання,
відносин за невизначених умов і вимог.
підтримки належного рівня знань,
РН 9. Здійснювати моніторинг, аналіз, готовність до опанування знань нового
оцінку
діяльності
глобальних
фірм рівня, підвищення своєї фаховості та
(корпорацій,
стратегічних
альянсів, рівня кваліфікації.
консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з
метою ідентифікації їхніх конкурентних
позицій та переваг на світових ринках.
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1 Сутність, функції та управління фінансами корпорації
Тема 1 Тема 1.
Відвідування
занять; 1.
Міжнародний
фінансовий
Зміст та система
обговорення матеріалу занять; менеджмент в системі фінансового
міжнародного
виконання
навчальних 2.
менеджменту корпорації. Суть,
Назва теми

Види робіт

Назва теми

Види робіт

фінансового
менеджменту

розрахункових
завдань
за
допомогою
програмного
забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична
частина
та
практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування
Тема 2
Відвідування
занять;
Управління
обговорення матеріалу занять;
активами
виконання
навчальних
міжнародних
розрахункових
завдань
за
компаній
допомогою
програмного
забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична
частина
та
практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування
Тема 3
Відвідування
занять;
Міжнародна оцінка обговорення матеріалу занять;
вартості
активів виконання
навчальних
компанії
розрахункових
завдань
за
допомогою
програмного
забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична
частина
та
практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування
Тема 4 Управління
грошовими
коштами та їх
еквівалентами

Відвідування
занять;
обговорення матеріалу занять;
виконання
навчальних
розрахункових
завдань
за
допомогою
програмного
забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична
частина
та
практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування
Тема 5 Управління Відвідування
занять;
капіталом
обговорення матеріалу занять;
міжнародних
виконання
навчальних
компаній
розрахункових
завдань
за
допомогою
програмного
забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична
частина
та
практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
основні
цілі,
завдання,
функції
міжнародного
3.
фінансового
менеджменту.
Системи
та методи
фінансового
менеджменту,
4.
аналізу
та
прийняття
управлінських рішень.
1.
Суть та класифікація, основні
принципи
формування
активів
компаній.
2.
Управління
оборотними
активами
3.
Управління
необоротними
активами

1.
Основні моделі та принципи
міжнародної оцінки вартості капіталу
компанії.
2.
Оцінка
середньозваженої
вартості капіталу компанії (WACC).
3.
Модель
вартості
капіталу
(CAPM). Основні методі міжнародної
оцінки
4.
Використання методів оцінки
вартості капіталу у міжнародному
фінансовому менеджменті.
1.
Операційний
та фінансовий
цикли
2.
Аналіз і прогнозування руху
грошових коштів
3.
Моделі оптимізації залишку
грошових коштів

1.
Капітал підприємства та його
основні складові
2.
Управління власним капіталом
компанії.
3.
Шляхи залучення позичкових
коштів на міжнародних ринках
4.
Управління позиковим капіталом

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 2 Корпорації на ринку капіталів та сучасна фінансова політика західних фірм
Тема
6. Відвідування
занять; 1.
Міжнародне
податкове
Міжнародний
обговорення матеріалу занять; середовище діяльності компаній.
податковий
виконання
навчальних 2.
Класифікація
основних
менеджмент
розрахункових
завдань
за національних систем оподаткування та
компанії
допомогою
програмного основних податків.
забезпечення;
виконання 3.
Податки
в
діяльності
домашнього
завдання міжнародних компаній.
(теоретична
частина
та 4.
Планування
та
оптимізація
практична частина); завдання для оподаткування
в
діяльності
самостійної роботи; тестування
міжнародних компаній.
Тема 7 Фінансове Відвідування
занять; 1.
Сутність та необхідність
планування
у обговорення матеріалу занять; фінансового
планування
у
системі
виконання
навчальних міжнародному бізнесі
фінансового
розрахункових
завдань
за 2.
Основні етапи фінансового
менеджменту
допомогою
програмного планування
зарубіжних
забезпечення;
виконання 3.
Складання фінансового плану
компаній
домашнього
завдання міжнародної компанії
(теоретична
частина
та
практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування
Тема 8 Управління Відвідування
занять; 1.
Основні види валютних ризиків
міжнародними
обговорення матеріалу занять; у фінансовому менеджменті компанії.
валютними
виконання
навчальних 2.
. Транзакційні валютні ризики та
ризиками компаній розрахункових
завдань
за їх управління.
допомогою
програмного 3.
Операційні валютні ризики у
забезпечення;
виконання фінансовому менеджменті.
домашнього
завдання 4.
Управління
валютними
(теоретична
частина
та ризиками.
практична частина); завдання для 5.
Механізми
хеджування
самостійної роботи; тестування; валютних ризиків
поточна модульна робота
Назва теми

Види робіт
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2.
Котелкин, С.В. Международный финансовый менеджмент: учеб. пособие для
студентов вузов / С. В. Котелкин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 605 с.
3.
Тепман, Л.Н. Международный финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.Д.
Эриашвили, Л.Н. Тепман .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 .— 368 с.
4.
Финансовый менеджмент: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: Н. И.
Берзон и др.]; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой; Нац. исследоват. ун-т "Высшая
школа экономики". - М.: КНОРУС, 2013. - 656 с.
5.
Лисенко Н. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Н. О. Лисенко, Н. Ю.
Мельничук; Європ. ун-т, Уман. філ. — Умань : Сочінський, 2012. — 233 с.
4.
Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення : навч. посіб.

/
6.
[Кузьмін О. Є. та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Львів :
ЗУКЦ, 2012. —263 с.
7.
Міжнародний менеджмент : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Г.
Величко, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот, Л. С. Кваосва; М-во освіти і науки, молоді та
спорту України, Нац. металург. акад. України. — Д.: Акцент ПП, 2012. — 249 с.
8.
Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях / О.
В. Плотніков.— Вид. 2-ге допов. — К. : Кондор, 2011. — 350 с.
9.
Рак Т. М. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посіб. / Т. М. Рак, Г. В. Снопенко,
В. І. Дубницький; [за заг. ред. В. І. Дубницького]; Донец. екон.-гуманіт. ін-т, Каф.
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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 1-5): відвідування занять (2 бали); виконання
домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять
50
(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); виконання
індивідуальних завдань (10 балів); тестування (4 бали); поточна

Види робіт

Максимальна
кількість
балів

модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-8): відвідування занять (2 бали); виконання
домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); виконання
індивідуальних завдань (10 балів); тестування (4 бали); поточна
модульна робота (10 балів)
Разом

50

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

