
Syllabus дисципліни «Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі» 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі / Financial Management in 
International Business 

Освітній ступінь магістр 

Анотація 

дисципліни 

Метою дисципліни є формування у студентів системи знань про розвиток 

теоретичних засад фінансового менеджменту міжнародної корпорації та їх 

практичне застосування в міжнародному бізнесі. 

На досягнення поставленої мети спрямовано наступні завдання вивчення 
дисципліни студентами: 

- вивчити особливості фінансового менеджменту міжнародної корпорації; 

- засвоїти методи аналізу стану та динаміки фінансового становища 

міжнародних корпорацій; 

- засвоїти методи управління джерелами на напрямками фінансування 

діяльності міжнародних корпорацій; 

- вивчити методики управління фінансовими ризиками міжнародних 

корпорацій; 

- засвоїти методи стратегічного і оперативного фінансового планування 

міжнародних корпорацій. 

Мова викладання Українська 

Інформація про 

викладача 
Гринюк Наталія Андріївна 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри світової економіки 

E-mail: n.hrynyuk@knute.edu.ua 

Тел.: (044)531-48-72 

Адреса: Київ, вул. Кіото, 21, ауд. Д-306 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=33247&uk 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма 
(ОП) 

сайт КНТЕУ: https://knute.edu.ua/file/ 

Компетенції В результаті оволодіння теоретичними знаннями з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент в міжнародному бізнесі» студенти мають набути наступних 

компетентностей: 

- оволодіння методологічними підходами до оцінки ефективності 
фінансової діяльності міжнародних корпорацій; 

- засвоєння механізму і особливостей функціонування і забезпечення 

фінансової діяльності міжнародних корпорацій; 

- формування комплексного підходу до розуміння особливостей 

стратегічного і оперативного фінансового планування в міжнародних 

корпораціях; 

- оволодіння методиками і особливостями управління джерелами 

фінансування діяльності міжнародних корпорацій; 

- оволодіння методиками і особливостями управління напрямками 

фінансування діяльності міжнародних корпорацій; 

- оволодіння методиками управління фінансовими ризиками міжнародних 

корпорацій; 

- оволодіння методиками аналізу стану та динаміки фінансового становища 
міжнародних корпорацій. 

Пререквізити 
дисципліни 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Фінанси зарубіжних корпорацій». 

 

mailto:n.hrynyuk@knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=33247&uk
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ%3D%3D/c927237c5b93b5f12f9ac18268f799dd.pdf


Змістовні складові викладання дисципліни 

Структура 

навантаження 

Кількість кредитів: 6, кількість годин: 180. 

Кількість годин аудиторного навантаження визначається відповідним 

навчальним планом. 

Консультації Відповідно до графіку консультацій, розміщеному на сайті КНТЕУ (сторінка 

кафедри світової економіки) 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=33247&uk 

Зміст дисципліни Відповідно до Робочої програми доступно: 

- в персональному кабінеті студента; 

- на сторінці дисципліни в системі Moodle; 
- на кафедрі (ауд. Д-304). 

Форми поточного 

контролю 

тестування, презентації, контрольна робота 

Форми 

підсумкового 

контролю 

письмовий іспит, в т.ч. тестування; теоретичне(і) / (проблемне(і) питання, 

яке потребує(ють) повної відповіді; теоретичне питання, яке потребує 

короткої відповіді. 

Основні 

літературні та 

інформаційні 

джерела 

1. Бердинець М.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [текст] 

навч.посіб. / М.Д. Бедринець, А.В. Сурженко. – К.:«Центр учбової 

літератури», 2016. – 352 с. 

2. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст]: пер. з англ./ Є. 

Ф. Брігхем. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с. 

3. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / І.О. Школьник. 

– К.: Ліра, К. 2015. – 301 с. 
4. Електронна бібліотека наукової літератури: http://info-library.com.ua/ 

 

Політика дисципліни 

Організація 

навчання 

Відповідно до діючих положень: 
Положення про організацію освітнього процесу студентів 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf 

Положення про правила внутрішнього розпорядку 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/4810ca948a5d808ae141419642174f16.pdf 

Академічна 

доброчесність 

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 
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