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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Міжнародний фінансовий менеджмент
Викладач (-і) к.е.н., викл. Мацьків В.В.

Контактний телефон 
викладача

+38(063)4129818

E-mail викладача Gy40k1986@gmail.com
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 5 кредитів EСTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Навчальна  дисципліна  «Міжнародний  фінансовий  менеджмент»  комплексно  розкриває
актуальні  питання,  пов’язані  з  організацією управлінських  відносин,   що  виникають  у
сфері управління фінансами великої міжнародної компанії.

3. Мета та цілі курсу 

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Міжнародний  фінансовий  менеджмент»  є
формування  системи  знань  стосовно  структури,  функціонування,  регулювання  та
здійснення  міжнародного фінансового менеджменту компанії.

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим; здатність  дискутувати, аргументовано обстоювати свої  думки та переконання,
правильно  оцінювати,  вибирати  та  аналізувати  інформацію  з  різних  джерел,  робити
правильні  та обґрунтовані  висновки; здатність приймати обґрунтовані рішення;  володіти
практичними  навичками проводити  фінансовий  аналіз  внутрішніх  можливостей
підприємства; управляти грошовими потоками міжнародної компанії з врахуванням зміни
вартості  грошей в  часі; оцінювати  міжнародну фінансову ситуацію і  стійкі  конкурентні
переваги підприємства;  визначати цілі підприємств і  розробляти фінансовий план по їх
досягненню;  оцінювати  різні  сегменти  міжнародного  фінансового  ринку;  проводити
прогнозування  кон’юнктури  світового  фінансового  ринку;  здійснювати  менеджмент
прибутку,  капіталу та активів міжнародної компанії;  керувати інвестиційними проектами
міжнародної  компанії  на  основі  даних  про  витрати  та  можливий  прибуток  від  них;
управляти фінансовими ризиками міжнародної компанії.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 150 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 год.
самостійна робота 86 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

8 072«Фінанси,
банківська  справа
та страхування»

4 вибіркова



Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1.  Зміст  та  система
міжнародного  фінансового
менеджменту. 
Міжнародний  фінансовий
менеджмент  в  системі
фінансового  менеджменту
корпорації.  Суть,  основні  цілі,
завдання,  функції  міжнародного
фінансового  менеджменту.
Системи  та  методи  фінансового
менеджменту,  аналізу  та
прийняття  управлінських  рішень.
Фінансова  звітність  міжнародної
компанії та її основні компоненти
-  баланс,  звіт  про  рух  грошових
коштів, звіт про прибуток, звіт про
зміни  власного  капіталу
корпорації.  Аналітичні  методи
дослідження  фінансової  звітності
корпорації -  аналіз використання
активів,  капіталу  та  прибутку
корпорації.  

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[11] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2.  Валюно-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

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[7] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Активи  міжнародних
компаній 
Суть  та  класифікація,  основні
принципи  формування  активів
компаній.   Основні  показники
ефективності  використання
активів.  Управління  власним
капіталом  компанії.   Шляхи
залучення  позичкових  коштів  на

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



міжнародних  ринках:  банківські
кредити,  облігаційні  займи,
фінансовий  лізинг,  комерційний
кредит.  Принципи  міжнародної
інвестиційної  політики  компаній.
Фінансові  інвестиції  та  реальні
інвестиції,  особливості  їх
управління.    
Тема  4.  Міжнародна  оцінка
вартості активів компанії 
Основні  моделі  та  принципи
міжнародної  оцінки  вартості
капіталу  компанії.  Оцінка
середньозваженої  вартості
капіталу  компанії  (WACC).
Модель  вартості  капіталу
(CAPM).Основні  методі
міжнародної  оцінки  вартості
капіталу   та  активів  компанії.
Використання  методів  оцінки
вартості капіталу у  міжнародному
фінансовому менеджменті. 
Міжнародна оцінка вартості акцій
компанії.  Міжнародне
котирування  акцій  компанії.
Міжнародна  оцінка  умов
розміщення  корпоративних
облігацій.  Ринкова  вартість
облігацій  компанії  на
міжнародних фінансових ринках.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,9] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

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

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[11] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 6. Управління фінансовими
ресурсами міжнародної компанії 
Особливості  формування
фінансових  ресурсів  міжнародної
компанії 

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,9] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



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

ися до
семінарсь

кого
заняття

Тема 7. Міжнародний податковий
менеджмент компанії 
Міжнародне  податкове  середовище
діяльності  компаній.  Класифікація
основних  національних  систем
оподаткування  та  основних
податків.  Особливості   розвитку
оподаткування  в  регіоні  ЄС.
Національні  податкові  системи  та
угоди  про  уникнення  подвійного
оподаткування.  Податкові  кредити
та  податкові  заліки  в  міжнародній
діяльності  компаній.  Податкові
особливості  вільних,  митних  та
спеціальних  економічних  зон  в
міжнародній практиці. 
Податки  в  діяльності  міжнародних
компаній.  Податкові  зобов’язання
міжнародних компаній. Планування
та  оптимізація  оподаткування  в
діяльності  міжнародних  компаній.
Використання   пільгових
податкових  зон  та   спеціальних
форм  діяльності  для  оптимізації
оподаткування.  

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2,9] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  8.  Управління
міжнародними  грошовими
потоками компаній 

Економічний  зміст  та  види
міжнародних  грошових  потоків
компаній.  Принципи  управління
та  методи  оптимізації
міжнародних  грошових  потоків
компанії.  Роль  планування
міжнародних грошових потоків  у
фінансовому  менеджменті
компаній.  Системи  управління
міжнародними  грошовими
потоками  компанії.  Міжнародне
позиціювання  активів  компанії.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6,8] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



Менеджмент  міжнародних
платіжних  зобов’язань  –
дивіденди,  роялті,  страхові
платежі,  інше.   Багатосторонній
міжнародний  фінансовий
менеджмент в структурі компанії.
Методи оптимізації  міжнародних
грошових потоків компанії.
Тема 9. Фінансовий менеджмент
міжнародних  інвестиційних
проектів компанії 
Міжнародний  інвестиційний
проект:  необхідність,  зміст,
структура,  планування.
Визначення  потреби  в
фінансуванні  міжнародних
інвестиційних  проектів.
Економічна оцінка міжнародного 
інвестиційного проекту. Фінансові
показники  міжнародного
інвестиційного  проекту.  Ризики
міжнародного  інвестиційного
проекту  та  управління  ними.
Залучення  фінансування
міжнародного  інвестиційного
проекту.  Кредитування
міжнародного  інвестиційного
проекту.  Проектне  фінансування.
Структуроване  фінансування
проекту.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[5] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття,
пройти

тестуванн
я до

попередні
х тем

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  9.  Управління
міжнародними  валютними
ризиками компаній 

Основні види валютних ризиків у
фінансовому  менеджменті
компанії.  Валютні  ризики  та  їх
відображення  в  міжнародних
грошових  потоках  компанії.
Транзакційні валютні ризики та їх
управління.  Операційні  валютні
ризики  у  фінансовому
менеджменті.  Облікові  валютні
ризики  та  їх  відображення  у
операційному  та  фінансовому
обліку компанії. 

Управління валютними ризиками.
Механізми хеджування  валютних
ризиків.  

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[5,6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 10. Управління між-
народними фінансовими ризи-
ками компаній 

Лекція,
семінар-

ське

[3,9] Опрацюва
ти

лекційний

10
балів

До
підсумковог

о заняття



Економічний зміст та класифікація
міжнародних  фінансових  ризиків
компаній.  Поняття та методи оці-
нки  міжнародних  фінансових  ри-
зиків.  Фактори  міжнародного
впливу  на  фінансові  результати
діяльності  компанії.   Міжнародні
фактори динаміки вартості капіта-
лу компанії.  Ризики діяльності на
міжнародних  фінансових  ринках.
Ризики  міжнародних  запозичень
Принципи  управління  між-
народними  фінансовими  ризи-
ками.  

заняття матеріал,
підготуват

ися до
семінарсь

кого
заняття

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр –  набраних

протягом семестру як залік
“відмінно” –  студент  демонструє

повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання  навчального  матеріалу,  але
допускає  незначні  пропуски  фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання конкретних прикладів та задач,
у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає
окремі  несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати набуті  знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,



яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання.  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні
заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (10
балів);

– оцінка за відповіді на всі основні
та  додаткові  запитання  під  час
аудиторних занять (60 балів);

– оцінка за контрольну роботу (20
балів);
- оцінка за самостійну роботу (10 балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання (для осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.
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