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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фінанси міжнародного 

бізнеса» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07«Управління та 

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент».  

Опис навчальної дисципліни (анотація). Глобалізація та 

інтернаціоналізація світогосподарських процесів є визначальною тенденцією 

на сучасному етапі розвитку світової економіки, що зумовлює посилення 

зв’язків між суб’єктами бізнесу різних країн. 

Транснаціоналізація як важливий елемент глобалізації безпосередньо 

впливала на її розвиток, сприяючи прискоренню процесів наближення та 

взаємопроникнення різних економічних та фінансових систем, ринків та 

інститутів. Сучасні процеси глобалізації характеризуються інтенсифікацією 

процесів збільшенням кількості транснаціональних компаній (ТНК) та їх 

присутності в інших країнах. Транснаціональні корпорації (ТНК) 

контролюють до половини світового промислового виробництва, близько 

70% зовнішньої торгівлі.  

Трансформаційні процеси охоплюють і сферу фінансових відносин, що 

потребує розгляду особливостей формування фінансів та фінансових потоків 

бізнесу. Тому важливе місце підготовки фахівців з управління посідає 

програма  «Фінанси міжнародного бізнесу». 
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Предметом вивчення дисципліни «Фінанси міжнародного бізнесу» є 

фінансові відносини, що виникають у процесі міжнародної діяльності 

корпорацій.  

Міждисциплінарні зв’язки: викладення матеріалу пов’язане з циклом 

дисциплін професійної підготовки «Міжнародна економіка», 

«Транснаціональне бізнес-право», «Фінансовий менеджмент». 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси міжнародного 

бізнесу» є формування у здобувачів системи теоретичних знань щодо 

фінансових відносин в системі міжнародного бізнесу та навичок прийняття 

управлінських рішень в сфері фінансів корпорацій. 

 

1.2 Основними завданням вивчення дисципліни «Фінанси 

міжнародного бізнесу» є формування таких знань:  

- ознайомлення з основними поняттями та категоріями фінансів 

міжнародного бізнесу;  

- вивчення основних принципів міжнародної фінансової діяльності; 

- ознайомлення з механізмами та інструментами руху міжнародних 

фінансових ресурсів;  

- оволодіння механізмом організації міжнародних розрахунків при 

проведенні транзакцій;  

- здобуття системи знань щодо формування міжнародної фінансової 

стратегії; 

 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Результати навчання.  

Після опанування дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати:  

- сутність фінансів зарубіжних корпорацій;  

- зміст функцій корпоративних фінансів;  

- місце корпорації на міжнародному фінансовому ринку; 
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- основні ознаки корпорації як суб’єкта права;  

- сутність формування капіталу корпорації; 

- інструменти фінансування капіталу, що використовуються на 

міжнародних ринках;  

- особливості планування і фінансування інвестиційної діяльності на 

міжнародних ринках;  

- порядок оподаткування міжнародних фінансових операцій; 

- зміст фінансової звітності корпорації. 

вміти:  

- обґрунтовувати вибір оптимальних інструментів фінансування 

капіталу корпорацій на міжнародному ринку;  

- визначати вартість капіталу корпорації та вплив на неї джерел 

фінансування;  

- обґрунтовувати вибір форми розрахунків та методу мінімізації 

валютного ризику при проведення міжнародних платежів; 

- проводити аналіз фінансової звітності корпорації методом 

коефіцієнтів; складати прогнозні фінансові документи корпорації. 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год. / 3 кредити 

ECTS 

. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1  

ФІНАНСИ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА  

 

Тема 1. Світове фінансове середовище: система та тенденції 

розвитку 

Поняття міжнародних фінансів як сукупність його основних складових 

елементів: світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки, 

міжнародна банківська справа, фінанси міжнародних корпорацій, 

міжнародне портфельне інвестування. Глобальні фінанси. Еволюція світової 

фінансової архітектури. Світові фінансові потоки. Світовий фінансовий 

ринок. Тенденції розвитку міжнародних фінансів в 21 столітті. Класифікації 

видів фінансових операцій на міжнародних ринках. Сутність явища 

глобалізації фінансів і чинники, які сприяють цьому процесу. Розвиток 

світової економіки і потоків капіталу. Трансформація світової фінансової 

мережі та її наслідки: глобальна присутність міжнародних фінансових 

інститутів, міжнародна фінансова інтеграція і розвиток фінансових інновацій. 

Процес переважання фінансових потоків над торговими.  

Сутність, основні етапи, форми фінансової глобалізації. Поняття 

фінансової глобалізації, основні етапи, форми. Особливості сучасної 
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фінансової глобалізації. Показники фінансової глобалізації, її ієрархічність: 

світовий рівень, глобалізація на рівні країни, галузі, підприємства. Наслідки 

глобалізації для країн та регіонів.  

Світові фінансові кризи. Сутність світової фінансової кризи, основні 

риси та показники. Фактори розвитку фінансової кризи. Особливості та 

негативні наслідки сучасних світових фінансових криз. Форми подолання 

фінансової кризи і наслідки. 

 

Тема 2.  Світовий фінансовий ринок і його структура 

Сутність міжнародного фінансового ринку. Основні суб'єкти та 

інституційна структура міжнародного фінансового ринку. Зміни структури 

міжнародного фінансового ринку, його основні структурні тенденції. 

Посилення конкуренції на міжнародному фінансовому ринку і зростання 

масштабів операцій.  

Відмінні особливості міжнародних ринків: валютних, кредитних, ринку 

прав власності і ринку деривативів. Фінансові центри розвинених країн та 

країн, що розвиваються, і офшорні фінансові центри.  

Формування і розвиток євроринку. Поняття ринку євровалют, його 

складові: ринок євродепозитів, єврокредитів і єврооблігацій. Розширення 

принципів функціонування євроринку на нові регіони й нові валюти. 

Відсутність державного регулювання – головна причина привабливості 

євроринку. Порівняльний аналіз депозитних ставок і кредитних ставок на 

різних ринках. Функції євроринку і особливості його основних сегментів.  

Валютні ринки і валютні операції. Сутність валютних ринків і механізм 

їхнього функціонування. Поняття валютного ринку. Механізм 

функціонування валютних ринків та їхні функції. Види валютних ринків: 

міжнародні, регіональні і національні, біржові та не біржові валютні ринки. 

Формування основних світових валютних центрів, їхня роль у світовій 

валютній системі, спеціалізація валютних ринків. Інституційні учасники 

міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, чинники, які його 

формують.  

Сутність валютної операції, її види: наявна і термінова валютна 

операція. Сфера застосування наявних і термінових валютних операцій. 

Валютний арбітраж, його види; просторовий, часовий, конверсійний, 

процентний, його роль на валютних ринках.  

Сутність та класифікація міжнародного фондового ринку. Поняття 

міжнародного фондового ринку. Валютна структура ринку цінних паперів. 

Особливості функціонування глобальних, міжнародних, регіональних ринків 

цінних паперів.  

Поняття міжнародних облігацій. Учасники ринку міжнародних 

облігацій. Оцінка та рейтинг на ринку міжнародних облігацій. Іноземні 

облігації, емісія та обіг. Основні інструменти ринку єврооблігацій. Розвиток 

ринку єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями. Ринки глобальних облігацій. 

Міжнародний ринок акцій. Еволюція ринку акцій. Іноземні акції та 

євроакції. Фактори розвитку євроакцій. Загальна характеристика 
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депозитарних розписок. Переваги фінансування та інвестування через 

механізм депозитарних розписок. Міжнародні та світові індекси акцій.  

Міжнародний ринок банківських кредитів. Форми та види міжнародного 

кредитування. Класифікація міжнародного кредиту. Експортні кредити. 

Комерційні кредити. Суб'єкти та інструменти міжнародного ринку 

банківських кредитів. Сутність міжнародного кредиту, формування його 

вартості на міжнародних ринках. Ціна активу на міжнародному ринку 

банківських кредитів. Ставки Лібор і прайм-тайм. Сутність міжнародного 

кредиту, формування його вартості на міжнародних ринках.  

Відмінні особливості фірмового та банківського міжнародних кредитів. 

Сучасні форми кредитування експортних та імпортних операцій. Суб'єкти 

міжнародних кредитних ринків.  

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного бізнесу. Місце і роль 

транснаціональних компаній 

Корпорація як суб’єкт права. Розвиток законодавства щодо корпорації. 

Акціонерне товариство (корпорація або компанія) як юридична особа. 

Обмежена відповідальність акціонерів за зобов’язаннями корпорації. Види 

корпорацій, порядок їх створення та реєстрації. Об’єднання та групи 

підприємств. Групи підприємств у офшорних зонах. Організація управління 

офшорної компанії. Управління корпорацією.  

Управління фінансами корпорації, його головні принципи. Контрольна 

функція управління фінансами. Органи управління. Головна ціль 

фінансового управління – забезпечення зростання капіталу корпорації та 

добробуту акціонерів корпорації. Правове становище корпорації. 

Роль транснаціональних корпорацій у світовій фінансовій системі. Роль 

ТНК на міжнародному фінансовому ринку. Диверсифікація фінансових 

потоків, значні об'єми валютних резервів, внутрішньокорпоративних 

платежів, міжнародних інвестицій, висока частка злиття і поглинань – 

особливості, властиві фінансам ТНК.  

Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК. Поняття 

фінансової структури ТНК в управлінні міжнародними фінансовими 

потоками. Основні явища, що характеризують особливість фінансової 

системи ТНК. Централізоване і децентралізоване фінансове управління ТНК, 

його переваги і недоліки під час управління. Функції фінансових менеджерів 

ТНК з управління міжнародними фінансовими потоками. 
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ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ФІНАНСІВ МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Тема 4. Особливості капіталоутворення корпорацій на 

міжнародному фінансовому ринку 

Корпорація як один з активних суб’єктів фінансового ринку (на ринку 

капіталів – емітент довгострокових фінансових інструментів і акцій для 

фінансування програм розвитку; на грошовому ринку – емітент 

короткострокових фінансових інструментів з метою фінансування поточних 

потреб у оборотному капіталі; на ринку банківських позичок).  

Складові частини капіталу корпорації: власний капітал корпорації і 

залучені в борг кошти. Структура капіталу як комбінація цінних паперів, що 

їх емітує корпорація. Розвиток теорії структури капіталу. 

Корпорація як інвестор на ринку капіталів та грошовому ринку. Сучасні 

тенденції в нових емісіях корпорацій. Рух акціонерного капіталу. 

Капіталізація – показник активності ринку акцій. Первинне розміщення 

корпоративних паперів. Публічне і приватне розміщення, переваги і 

недоліки. Особливості первинного розміщення в країнах з розвинутою 

ринковою економікою. Вторинний ринок цінних паперів, його значення. 

Біржові і позабіржові ринки, їх особливості. Причини розвитку позабіржових 

торгових систем. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у США 

(NASD) та її автоматизовані котирування (NASDAQ). Емісія райтів і скрипів, 

їх особливості. Викуп акцій, що обертаються, причини. Емісія цінних 

паперів, пов’язана зі злиттям і поглинанням. Випуск нових акцій після 

поглинання. Випуск «сміттєвих» облігацій для фінансування поглинань, крах 

програми і втрати дрібних інвесторів. Контроль над злиттями і поглинаннями 

з боку фондових бірж і Комісії із цінних паперів. Синергічний ефект. Емісія 

акцій і приватизація державних компаній. Продаж державою контрольних 

пакетів акцій у розстрочку. «Золота акція».  

Банківське кредитування транснаціональних корпорацій. Кредити 

банків, що самоліквідуються, визначення вартості кредитних ресурсів. 

Кредитні лінії, револьверні лінії, їх можливості. Кредитування на основі 

овердрафту. Вибір форм кредитування з урахуванням операційних витрат і 

рівня кредитного і процентного ризиків. 

Внутрішньокорпоративне кредитування ТНК: сутність і роль. Види 

внутрішньокорпоративних кредитів: прямий компенсаційний, паралельний і 

торговий, техніка їх здійснення, застосування в практиці ТНК. Вартість 

наданих кредитних ресурсів. 

 

Тема 5. Експортні та імпортні операції міжнародного бізнесу 

Форми міжнародних розрахунків – характеристика, умови, 

обґрунтування (аванс, інкасо, акредитив, відкритий рахунок). Вплив 

валютного регулювання на вибір форми та умови розрахунків. 
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Управління валютними ризиками. Управління конверсійним валютним 

ризиком ТНК. Сутність валютного ризику, його види. Заходи щодо зниження 

ступеня валютного ризику. Переваги корпорацій  при управлінні валютним 

ризиком. Системи оцінки валютного ризику, які застосовуються ТНК. 

Поняття трансляційного або бухгалтерського валютного ризику, сфера його 

застосування. Внутрішні і зовнішні методи управління ризиком трансляції, 

які застосовуються на міжнародних ринках. Відмінність внутрішніх методів 

управління конверсійним валютним ризиком від трансляційного. 

Селективний підхід в управлінні валютними ризиками.  

Принципи вибору відповідних методів управління валютними потоками. 

Вибір валюти рахунків. Податкові наслідки вибору валюти рахунків. Вплив 

на залучення заблокованих фондів. 

Прискорення та затримання платежів. Сутність механізму. Зміна потоків 

ліквідності. Міжфірмові механізми. Внутріфірмові механізми. Урядові 

обмеження.  

Сутність трансфертного ціноутворення. Вплив на переміщення фондів. 

Вплив на податки. Вплив на тарифи. Інші аспекти впливу трансфертних цін. 

Моніторинг трансфертних цін.  

 

Тема 6. Оподаткування  діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу 

Сутність та форми міжнародного оподаткування. Поняття міжнародного 

оподаткування, види податків в окремих країнах.  

Корпорація як платник податків. Бюджетне значення податків із 

прибутку корпорації. Вплив податкової політики на рух грошових потоків 

корпорації. Визначення оподатковуваного прибутку. Прискорена 

амортизація. Методи обліку товарно-матеріальних запасів. Податкові пільги і 

податкові кредити для стимулювання відновлення основного капіталу, витрат 

на НДДКР, уведення новітніх технологій для переміщення капіталу в 

економічно відсталі райони з високим безробіттям.  

Транснаціональні корпорації і податкова політика країн, які отримують 

іноземний капітал, «податкові гавані». Відхиляння від податків. Офшорні 

зони. Визначення поняття «втеча від податків» та способів зниження 

податків. Модельна податкова конвенція ОЕСР в частині запобігання 

неналежному використанню договірних переваг у схемах уникнення від 

оподаткування. Положення щодо «безпечних гаваней». Конвенція та 

коментар моделі доходів та капіталу ОЕСР (відповідно, Модельна конвенція 

ОЕСР та коментар ОЕСР). Типова конвенція ООН про подвійне 

оподаткування між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. 

Проблема міжнародного подвійного оподаткування. Класифікація 

подвійного оподаткування: зовнішнє та внутрішнє подвійне оподаткування, 

форми подвійного оподаткування: подвійне економічне оподаткування; 

подвійне юридичне оподаткування. методи, що виключають міжнародне 

подвійне оподаткування: розподільний метод; податковий залік; податкова 

знижка, метод «податкового кредиту», «постійне представництво». Усунення 

подвійного оподаткування в конвенційному праві. Загальне правило по 
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боротьбі з ухиленням від оподаткування (General Anti-Abuse Rule). GAAR, 

директива № 2015/121 від 27 січня 2015 року, Директива про материнські та 

дочірні компанії. Положення DTT- про уникнення подвійного 

оподаткування. Основні способи усунення подвійного оподаткування, 

односторонні заходи; багатосторонні заходи.  

Національні податкові юрисдикції. Податкові угоди. Податки як 

інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу. Податки як 

інструмент регулювання виробничо-комерційної діяльності, що має 

глобальні наслідки. Фактори формування сучасної системи оподаткування. 

Особливості оподаткування країн ЄС та його влив на посилення 

інтеграційних процесів. Оподаткування країн Північної и Латинської 

Америки. Особливості оподаткування країн Південно-Східної Азії та 

Африки. Напрями подальшого розвитку міжнародного оподаткування. 

 
Тема 7. Інвестиційна діяльність міжнародного бізнесу  

Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій. Міжнародні 

інвестиційні цілі, мотиви та стратегії корпорацій. 

Міжнародні портфельні інвестиції. Міжнародні облігації як об'єкт 

інвестування ТНК. Види міжнародних облігацій: єврооблігації, зарубіжні 

облігації і глобальні облігації. Визначення валютного доходу у вигляді: 

дивідендного доходу, приросту капіталу і валютних доходів (збитків). 

Взаємні фонди, які використовуються ТНК для інвестування: глобальні, 

міжнародні, регіональні і національні, особливості інвестування кожного. 

Формування активного і пасивного інвестиційного портфеля.  

Особливості здійснення реального інвестування транснаціональних 

корпорацій. Прирісні грошові потоки під час реалізації інвестиційного 

проекту відрізняються від загальних грошових потоків на величину ефекту: 

канібалізації, додаткових продажів, трансферних цін або ширше: ефект 

міжнародної фінансової системи фірми, комісійних і ройялті, альтернативної 

вартості грошей і деякі інші чинники. Визначення величини ефекту і 

загального чистого потоку за проектом. Транскордонні злиття та поглинання: 

сутність та класифікація (горизонтальні, вертикальні, конгломеровані злиття 

та поглинання тощо) ЗІП. Стратегічні цілі 

 

Тема 8. Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Значення фінансової звітності корпорацій. Гласність фінансової 

звітності й аудит. Склад фінансової звітності. Баланс корпорації. Статті 

активів, зобов’язань і власного капіталу. «Золоті правила» балансу, 

короткострокового фінансування, довгострокового фінансування. Звіт про 

рух прибутків. Визначення вартості продажу і витрат виробництва проданих 

товарів (послуг). Валовий прибуток. Фінансові витрати. Проценти отримані і 

сплачені. Нетто-прибуток. Платежі дивідендів за привілейованими акціями. 

Прибуток акціонерів звичайних акцій, його поділ на прибуток, що 

розподіляється і що не розподіляється. Прибуток на звичайну акцію, 

дивіденди на звичайну акцію. Звіт про акціонерний капітал. Привілейовані 



11 

акції. Звичайні акції. Реінвестований прибуток. Звіт про рух грошових 

потоків. Поточні операції, фінансові операції, балансування операцій через 

зміни статей «грошові кошти» і «інвестиції в ринкові цінні папери».  

Аналіз фінансової звітності корпорації Значення аналізу фінансової 

звітності для прийняття рішень щодо фінансових та інвестиційних цілей 

корпорації. Методи аналізу фінансової звітності. Вертикальні, горизонталь ні 

коефіцієнти. Спеціальні методи. Метод коефіцієнтів. Головні групи 

коефіцієнтів. Коефіцієнти ліквідності, оборотності активів, оборотності 

пасивів, прибутковості, платоспроможності, капіталу. Метод Дюпона, його 

особливість і значення. Метод Альтмана, визначення можливості 

банкрутства. Користувачі фінансової звітності і застосування методів аналізу. 

Вибір методів залежно від поставленої цілі.  

Планування як принцип керування фінансами корпорацій. Підходи до 

оптимізації планування. Контроль за виконанням планових показників. 

Використання моделей для розробки прогнозних документів фінансової 

звітності. Методи упорядкування прогнозних фінансових документів. 

Прогнозування продажу, його значення для фінансового планування. Метод 

процентних співвідношень статей активів, пасивів, оплаченого капіталу до 

прогнозованого продажу. Спонтанні статті активів і пасивів. Модель оцінки 

додаткового фінансування, що пов’язане зі зростанням продажу. Фінансовий 

план. Документи фінансового плану. Прогнозування продажу. Прогнозні (pro 

forma) форми балансу, звіту про рух прибутків, звіту про акціонерний 

капітал, звіту про рух грошових потоків. Касовий план (бюджет), його 

значення для оперативного планування грошових платежів і надходжень. 

Бюджет капітальних вкладень. Проблеми, що виникають під час фінансового 

планування. Фінансування можливостей зміцнення або розширення 

конкурентної позиції. Проблеми планування джерел фінансування і їх 

узгодження з дивідендною політикою. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 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 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1  

Тема 1. Світове фінансове 

середовище: система та тенденції 

розвитку 

2 2 - - - - 8 2 - - - 6 

Тема 2. Світовий фінансовий 
ринок і його структура 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

Тема 3. Суб’єкти міжнародного 
бізнесу. Місце і роль 

транснаціональних компаній  

9 2 1 - - 6 10 - - - - 10 

Контрольна робота №1 1 - 1 - - - - - - - - - 

Разом за змістовим розділом 1 22 6 4 - - 12 28 2 2 - - 24 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2  

Тема 4. Особливості 

капіталоутворення корпорацій на 

міжнародному фінансовому  
ринку 

12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 5. Експортні та імпортні 
операції міжнародного бізнесу 

10 2 2 - - 6 12 - - - - 12 
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Тема 6. Оподаткування  
діяльності суб’єктів 

міжнародного бізнесу 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 7. Інвестиційна діяльність 

міжнародного бізнесу  
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 8. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності 
10 2 2 - - 6 12 - - - - 12 

Захист індивідуального науково-

дослідного завдання  
11 - 1 - - 10 - - - - - - 

Контрольна робота №2 1 - 1 - - - - - - - - - 

Разом за змістовим розділом 2 68 10 12 - - 46 62 - 2 - - 60 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

За навчальним планом семінарських занять не передбачено. 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Світове фінансове середовище: система та тенденції розвитку 2 

2 Світовий фінансовий ринок і його структура 2 

3 Суб’єкти міжнародного бізнесу. Місце і роль 

транснаціональних компаній  
2 

4 Особливості капіталоутворення корпорацій на міжнародному 

фінансовому  ринку 
2 

5 Експортні та імпортні операції міжнародного бізнесу 2 

6 Оподаткування  діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу 2 

7 Інвестиційна діяльність міжнародного бізнесу  2 

8 Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 

Разом 16 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Світовий фінансовий ринок і його структура 2 

2 Тема 3. Суб’єкти міжнародного бізнесу. Місце і роль 

транснаціональних компаній  

1 

3 Контрольна робота №1 1 

4 Тема 4. Особливості капіталоутворення корпорацій на 

міжнародному фінансовому  ринку 

2 

5 Тема 5. Експортні та імпортні операції міжнародного бізнесу 2 

6 Тема 6. Оподаткування  діяльності суб’єктів міжнародного 

бізнесу 

2 

7 Тема 7. Інвестиційна діяльність міжнародного бізнесу  2 

8 Тема 8. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 

9 Захист індивідуального науково-дослідного завдання  1 

10 Контрольна робота №2 1 

Разом 16 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

За навчальним планом лабораторних занять не передбачено. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни 

«Фінанси міжнародного бізнесу» виконується у третьому семестрі, 

відповідно до методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі 

засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.  

Виконання ІНДЗ є важливим етапом у підготовці до виконання 

дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця – менеджера.  

Індивідуальне завдання є підсумковою самостійною роботою студента, 

що передбачає використання отриманих знань та навиків під час лекційного 

та практичного курсів з дисципліни «Фінанси міжнародного бізнесу». 

Індивідуальна робота  потребує успішного засвоєння змісту дисципліни  та 

отримання навиків самостійного наукового пошуку та аналізу та реалізується 

у формі подання структурованої аналітичної записки за однією з 

рекомендованих тем.  

Виконання, оформлення та захист ІНДЗ здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Рекомендована структура змісту: 

- Вступ 

- Теоретичне обґрунтування (розгляд основних категорій та їх 

взаємозв’язок) 

- Аналітична частина (ілюстративний матеріал та розрахункові дані, 

що характеризують динаміку, структуру досліджуваного явища, процесса) 

- Практична частина (виявлення проблем, перспектив розвитку, 

рекомендації щодо вдосконалення). 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Світовий фінансовий ринок і його структура 6 

2 Суб’єкти міжнародного бізнесу. Місце і роль 

транснаціональних компаній  
8 

3 Особливості капіталоутворення корпорацій на міжнародному 

фінансовому  ринку 
10 

4 Експортні та імпортні операції міжнародного бізнесу 12 

5 Оподаткування  діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу 12 

6  Інвестиційна діяльність міжнародного бізнесу  12 

7 Міжнародні стандарти фінансової звітності 12 

5 Розробка індивідуального науково-дослідного завдання  12 

Разом 58 
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- Висновки 

- Додатки (за потреби). 

Рекомендований обсяг роботи до 20 сторінок виконаних 14 кеглем, 

інтервал 1,5. Обов’язкове посилання на першоджерела. 

Здобувач може обрати тему дослідження за власним бажанням, за 

умови затвердження викладачем до початку виконання завдання. 

 

Рекомендовані теми Індивідуальних науково-дослідницьких 

завдань: 

1. Еволюція світової фінансової архітектури  

2. Валютний ринок: вплив стану та умов регулювання на фінансові 

операції бізнесу (на прикладі конкретної країни) 

3.  Транскордонні злиття та поглинання (на прикладі компанії) 

4. Фінансові потоки транснаціональних корпорацій 

5. Потенціал впливу іноземних інвестицій на процеси відтворення 

6. Переваги інтерналізації фінансових транзакцій 

7. «Податкові гавані» 

8. Приховані механізми переведення прибутків. 

9. Прямі іноземні інвестиції: аналіз динаміки та структури на 

національному ринку. 

10. Особливості дивідендної політики міжнародних корпорацій. 

11. Ринок єврооблігацій – особливості використання інструментів в 

процесах капіталоутворення корпорацій. 

12. Ринок євро акцій – особливості використання інструментів в 

процесах капіталоутворення корпорацій. 

13. Глобальні депозитарні розписки як інструмент фінансової 

мобільності управління фінансами міжнародного бізнесу. 

 

 

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

Зміст самостійної роботи з курсу «Фінанси міжнародного бізнесу» 

полягає у: 

 - опрацюванні здобувачами матеріалу лекцій, які були прочитані 

напередодні з використанням рекомендованої базової і додаткової 

літератури;  

- опрацювання здобувачами розділів програми, які не висвітлюються на 

лекціях;  

- розв’язання завдань-прикладів, які виносяться для додаткового 

опрацювання матеріалу з тем курсу;  

- підготовки додаткового матеріалу у вигляді доповіді з проблемних 

питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних занять з 

використанням сучасних інформаційних технологій;  

- підготовки до поточного та підсумкового контролю, заліку. 
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Завдання 1. Світовий фінансовий ринок і його структура 

Теми рефератів: 

1. Ціноутворення на ринку капіталів. Тимчасова структура процентних 

ставок. 

2. Поняття короткострокового фінансування. Процентні ставки 

грошового ринку. 

3. Закони про цінні папери в США та Великобританії. 

4. Саморегульовані організації в США та Великобританії. 

5. Міжнародне регулювання фінансового ринку. 

6. Біржовий ринок акцій. Фондові біржі — організатори вторинного 

ринку акцій.  

7. Біржовий ринок облігацій. 

8. Емісія і розміщення корпоративних цінних паперів. 

9. Первинні емісії довгострокових цінних паперів корпорацій у США. 

10. Особливості первинних емісій цінних паперів та їх розміщення в 

США. 

11.  Методи розміщення корпоративних цінних паперів. 

12. Особливості первинних емісій цінних паперів та їх розміщення у 

Великобританії. 

13. Емісії цінних паперів, пов'язані зі злиттям і поглинанням корпорацій.  

14. Міжнародна ринкова ціна капіталу, чинники, які впливають на неї та 

механізми реалізації цього впливу. 

15. Операції із залучення та розміщення валютних операцій. 

16. Опціонні валютні угоди: види, сутність, розрахунки та умови 

застосування 

17. Особливості біржового валютного ринку. 

18. Режими валютного ринку та їх різновиди. Передумови для 

запровадження та успішної реалізації основних режимів валютного курсу та 

їх різновидів. 

19. Різниця між обмінним курсом по касових угодах (спот-курс) та 

курсом по угодах на певний строк (форвардний курс). Розрахунок премії та 

дисконту за форвардним курсом: зміст, порядок обчислення. 

20. Специфіка та відмінності валютного ринку від ринку грошей і 

фінансових інструментів, які виражені у національній валюті. 

21. Валютна позиція та принципи її регулювання. 

22. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках. 

23. Активи валютного ринку, їх класифікація, ризикованість та 

прибутковість 

24. Валютний арбітраж: види, особливості реалізації та оцінка обсягів 

прибутків та збитків 

25. Валютні угоди з негайною поставкою: сутність, особливості, 

розрахунки та умови застосування операцій типу “спот” та їх різновидів. 

 

Завдання 2. Суб’єкти міжнародного бізнесу. Місце і роль 

транснаціональних компаній 
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Практичне завдання 1.  

Наведіть приклади та охарактеризуйте реальні угоди злиття та 

поглинання відповідно до різних ознак класифікації. Характеристику злиттів 

і поглинань підприємств варто представити у вигляді таблиці, у якій 

визначити компанії, що приймали участь у злитті чи поглинанні, тип злиття, 

його класифікаційна ознака. Важливим є економічна оцінка угоди злиття, яка 

має включати вартість угоди, зростання інвестицій, економія ресурсів, 

приріст загального доходу, прибутку, рентабельності.  

Характеристика типів злиття і поглинання підприємств 

відповідно до різних ознак класифікації на ринку M&A 
Класифікаційна 

ознака 
Тип злиття і 
поглинання 

Компанії, що приймають участь у 
злитті і поглинанні 

Економічна характеристика 
угоди 

    

  

Практичне завдання 2.  

Проаналізуйте періодизацію розвитку ринку злиттів і поглинань у світі. 

Визначте характерні особливості кожного з етапів, виявіть характерні 

взаємозв’язки із ступенем розвитку світової та національної економік. 

Результати дослідження слід узагальнити у таблиці. 

Характеристика злиття і поглинання підприємств 

відповідно до періодизації ринку M&A 
Етап Компанії, що приймають участь у злитті 

та поглинанні 

Економічна характеристика 

результатів угоди 

Монополістичний   

Олігополістичний   

Конгломерований   

Корпоративних заохочень   

Міжнародних угод   

Мега-угод   

 

Практичне завдання 3.  

Проаналізуйте основні мотиви компаній до реалізації угод злиття і 

поглинання у світі. Наведіть реальні приклади. Аналіз основних мотивів на 

ринку злиттів і поглинань у світі слід узагальнити у вигляді таблиці, в якій 

зазначити вид мотиву, його коротку характеристику, компанії-приклади 

злиттів чи поглинань, результати угоди.  

Характеристика злиття і поглинання підприємств 

відповідно до основних мотивів на ринку M&A 
Вид мотиву злиття і 

поглинання 

Характеристика 

мотиву 

Компанії, що приймають участь у 

злитті і поглинанні 

Результати угоди 

Економія за масштабом           

Підвищення ефективності 

роботи з постачальниками  

   

Мотив ліквідації 

дублюючих функцій        

   

Мотив кооперації у сфері 

R&D        

   

Мотив мінімізації 

податкових платежів        

   

Мотив переваг на ринку 

капіталу        

   

Усунення неефективності 

управління        

   

Мотив взаємодоповнюючих    
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ресурсів        

Мотив придбання великих 

контрактів        

   

Мотив переваг на ринку 

капіталу        

   

Мотив монополії           

Диверсифікація 

виробництва        

   

Мотив доступу до 

інформації (ноу-хау)        

   

Різниця в ринковій ціні 

компанії і вартості її 

заміщення 

   

Різниця між ліквідаційною 

та поточною  
ринковою вартістю 

компанії 

   

 

Теми рефератів: 

1. Корпорація як суб’єкт права. Основні ознаки акціонерного 

товариства, визначені в законах. 

2. Види корпорацій, порядок їх утворення і реєстрації. Групи 

підприємств. 

3. Групи підприємств у офшорних зонах. 

4. Управління корпорацією. Права й обов’язки посадових осіб. 

5. Історичні передумови використання LBO-угод для фінансування 

операцій злиття та поглинання підприємств.  

6. Зворотні злиття як альтернатива угодам злиття та поглинання 

підприємств.  

7.  Холдингова компанія як альтернатива угодам злиття та поглинання 

підприємств.  

8. Спільне підприємство як альтернатива угодам злиття та поглинання 

підприємств.  

9. Способи та методи захисту від недружнього поглинання 

підприємства.  

10. Мотиви основних функціональних типів транскордонних злиттів та 

поглинань(для горизонтального злиття та поглинання, для вертикального 

злиття та поглинання, для конгломерованого злиття та поглинання). 

 

Завдання 3. Особливості капіталоутворення корпорацій на 

міжнародному фінансовому  ринку 

Теми рефератів: 

1. Оцінка корпоративних цінних паперів. Оцінювання акцій.  

2. Оцінка корпоративних цінних паперів. Оцінка облігацій. 

3. Ціна капіталу і ризик. Графічний аналіз ціни капіталу і ризику. 

4. Структура капіталу корпорації. Теорії структури капіталу корпорації 

Ф. Модільяні та М Міллера. 

5. Альтернативні теорії структури капіталу. 

6. Теорії дивідендної політики. 
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7. Чинники дивідендної політики: законодавчі обмеження дивідендних 

платежів, інвестиційний план корпорації, контроль над акціонерним 

капіталом, дохідність акціонерного капіталу. 

8. Особливості дивідендної політики ТНК. 

9. Прийняття рішень щодо проведення дивідендної політики. 

Процедура дивідендних виплат. 

10. Методи проведення дивідендної політики. 

11. Дроблення акцій. Консолідація акцій. Викуп корпорацією акцій з 

обігу. 

12. Програми реінвестування дивідендів. 

13. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів. 

14. Розподіл прибутку в корпораціях США і дивідендна політика. 

 

Завдання 4. Експортні та імпортні операції міжнародного бізнесу 

Практичне завдання 1.  

Українська фірма N відповідно до умов зовнішньоекономічного 

контракту має здійснити платіж через три місяці у сумі USD 500 тис. і хоче 

запобігти потенційному валютному ризику від знецінення гривні шляхом 

купівлі міжбанківського опціону на всю суму з ціною виконання 22,30 грн. за 

1 дол. Опціон може бути реалізовано лише протягом одного дня. Визначити: 

який вид опціону використовується; чому дорівнює вартість опціону, якщо 

премія складає 3 коп. за 1 дол.? Якщо на момент реалізації опціону поточний 

валютний курс на міжбанківському валютному ринку зміниться, то чи 

вигідною буде така угода фірмі за наступних умов: а) курс склав 22,27 грн. за 

1 дол.; б) курс склав 22,35 грн. за 1 дол.? 

 

Практичне завдання 2.  

Американська фірма на початку жовтня повинна сплатити за імпортним 

контрактом GBP 10 млн. У день підписання контакту, тобто у липні, на 

Чиказькій товарній біржі валютний курс, за яким укладалися вересневі 

ф’ючерсні угоди, складав GBP/USD=1,6000. Комісійні брокеру – 1,5 % від 

суми ф’ючерсної угоди. Розрахуйте для умов цієї біржі: скільки і які 

ф’ючерсні контракти може придбати компанія та її потенційні прибутки 

(збитки), якщо в момент здійснення платежу за імпортним контрактом на 

міжбанківському валютному ринку поточний обмінний курс GBP/USD 

складе: а) 1,5450-1,5500; б) 1,6450-1,6500. 

 

Практичне завдання 3.  

Банк „Х” встановив котирування гривні до долара США: USD/UAH = 

23,2860 — 23,4280. Вкажіть за якою ціною банк купує американські долари, 

за якою ціною – продає, і розрахуйте маржу. 
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Практичне завдання 4.  

Розрахуйте крос-курс GBP/EUR зі зворотним котируванням до долара 

США, якщо долар є валютою котирування для обох валют за умови: 

GBP/USD = 1,6820; EUR/USD = 1,2500. 

 

Практичне завдання 5.  

Поточні значення валютних курсів складають: GBP/USD=1,5150-1,5185. 

EUR/USD=0,8950-0,8965. Процентні ставки на міжбанківському ринку 

позичкових капіталів становлять:  по депозитах у GBP – 2,5 %; по кредитах 

у GBP – 3,5 %;  по депозитах у USD – 4,0 %;  по кредитах у USD – 5,0 %; по 

депозитах у EUR – 5,5 %;  по кредитах у EUR – 7,0 %; Термін форвардної 

угоди становить 3 місяці. Визначити: поточне значення крос-

курсу GBP/EUR; курси “аутрайт” GBP/USD та EUR/USD; форвардний крос-

курс GBP/EUR та EUR/GBP. 

 

Практичне завдання 6.   

Визначте правильні відповіді на такі завдання, припускаючи, що 

застосовуватимуться наступні значення валютних курсів “спот”: 

GBP/USD=1,6122-1,6127; USD/СHF=1,7740-1,7746; USD/JPY=122,05-122,10. 

1)  Голландський банк хоче купити USD 10 млн. в учасника валютного 

ринку в обмін на фунти стерлінгів. Яку ціну котирує учасник валютного 

ринку? Яку суму фунтів стерлінгів повинен сплатити голландський банк? 

2) Корпорація в США отримала CHF 18 млн. і хоче перевести цю суму в 

долари. За яким курсом буде здійснено цю угоду? Скільки доларів отримає 

корпорація? 

3) Японський банк хоче купити в учасника фінансового ринку долари 

США в обмін на 750 млн. єн. Яке котирування встановлює учасник 

фінансового ринку і скільки доларів отримає японський банк? 

 

Практичне завдання 7.  

При здійсненні зовнішньоекономічної угоди як форму розрахунку було 

обрано відкличний акредитив. Банк імпортера, що знаходиться в США, 

тимчасово припинив свою діяльність у зв’язку з оголошенням у країні 

надзвичайного стану внаслідок стихійного лиха, про що повідомив учасників 

акредитива. Після відновлення діяльності банку імпортера строк сплати за 

акредитивом завершився. Учасники розрахунків за даним акредитивом 

висувають претензії до банку щодо невиконання платежу на рахунок 

бенефіціара. 

Посилаючись на відповідні статті “Уніфікованих правил та звичаїв для 

документарних акредитивів” дати відповіді на такі питання: 

1) Чи несе відповідальність за невиконання платежу за акредитивом банк 

імпортера при вищезазначених обставинах? 

2) Якими мають бути дії інших учасників акредитивної форми 

розрахунків при визначених обставинах? 
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Практичне завдання 8.  

Експортна компанія “В” внаслідок посилення конкуренції змушена 

пропонувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого 

рахунку. Необхідно: 

а) охарактеризувати основні проблеми експортера, пов’язані з переходом 

до таких умов розрахунків; 

б) відповісти на питання: яким чином експортний факторинг може 

зменшити ці проблеми? 

 

Теми рефератів: 

1. Торговельний (комерційний) кредит. Дисконтна ставка та дисконтний 

період. 

2. Банківський кредит: види короткострокового банківського кредиту та 

процентні ставки. 

3. Кредитна лінія. Револьверний кредит. Овердрафт.  

4. Вексельний кредит.  

5. Факторинг. Особливості кредитування за факторингом. 

6. Вибір рішень про метод кредитування.  

7. Методи  управління валютним ризиком. 

8. Використання валютних застережень як методу зниження валютного 

ризику при здійсненні міжнародних розрахункових операцій.  

9. Способи страхування експортних кредитів. 

10. Правове забезпечення банківських гарантій.  

11. Банківське кредитування розрахунків за імпортом. 

12. Банківське кредитування розрахунків за експортом. 

13. Ризики факторингового кредитування та основні шляхи його 

зниження. 

14. Форфейтингове кредитування: сутність, переваги та недоліки, 

особливості в міжнародній практиці. 

15. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних контрактів.  

16. Регулювання міжнародних розрахункових операцій в Україні. 

17. Вплив державного регулювання на здійснення міжнародних 

розрахунків. 

18. Конструкції операцій розрахунку з використанням документарного 

акредитива.  

19. Вексель у системі міжнародних розрахунків. 

20. Умови відкриття та обслуговування акредитивів відповідно до 

національного законодавства. 

21. Платіжні документи, що використовуються при проведенні 

розрахунків. 

22. Характеристика комерційних документів, що використовуються при 

проведенні міжнародних розрахунків. 

23. Застосування термінових валютних угод форвардного типу як засіб 

страхування валютного ризику. 
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Завдання 5. Оподаткування діяльності суб’єктів міжнародного 

бізнесу 

Теми рефератів: 

1. Вплив податкової політики на рух грошових потоків корпорації. 

2. Податкові пільги і податкові кредити для стимулювання відновлення 

основного капіталу, витрат на НДДКР, уведення новітніх технологій для 

переміщення капіталу в економічно відсталі райони з високим безробіттям.  

3. Транснаціональні корпорації і податкова політика країн, які 

отримують іноземний капітал, «податкові гавані». 

4.  «Втеча від податків» та способи зниження податків.  

5. Проблема міжнародного подвійного оподаткування.  

6. Усунення подвійного оподаткування в конвенційному праві.  

7. Податки як інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу. 

8. Податки як інструмент регулювання виробничо-комерційної 

діяльності, що має глобальні наслідки.  

9. Особливості оподаткування країн ЄС та його влив на посилення 

інтеграційних процесів.  

10. Оподаткування країн Північної и Латинської Америки.  
 

Завдання 6. Інвестиційна діяльність міжнародного бізнесу  

Практичне завдання 1.  

Підбір статистичних матеріали, що свідчать про динаміку руху прямих 

інвестицій та закордонних інвестицій на Україні (за географічною, 

галузевою, регіональною ознаками, динаміка по періодах). На основі 

зібраних даних зробіть висновки про особливості участі України в процесах 

міжнародної інвестиційної діяльності. 

 

Практичне завдання 2.  

Наведіть конкретні приклади виходу на український ринок 

транснаціональних компаній та проаналізуйте їх вплив на національну 

економіку. 

 

Теми рефератів: 

1. Вплив глобалізації на переваги розміщення для прямих іноземних 

інвестицій. 

2. Причини утворення інвестиційних кластерів країн (приклади). 

3. Фактори, що обумовлюють напрями руху інвестиційного капіталу. 

4. Принципи розрахунку індексів припливу інвестицій в країну та їх 

застосування. Співставлення значень різних індексів та їх інтерпретація. 

5. Вплив ТНК на динаміку руху прямих іноземних інвестицій. 

6. Переваги та недоліки для приймаючої країни виходу ТНК на її ринок 

через злиття та поглинання.  

7. Методи і механізми селективного регулювання іноземної 

інвестиційної діяльності. 



22 

8. Складові, що характеризують інвестиційний клімат національної 

економіки. 

9.  Міжнародні рейтинги, що використовуються для оцінки 

інвестиційної привабливості національних економік.  

10. Інвестиційні фактори конкурентоспроможності  національної 

економіки. 

11. Інвестиційні фактори конкурентоспроможності  підприємства. 

12. Основні завдання ОЕСР в сфері міжнародного інвестування. 

13. Основні завдання БАГІ в сфері стимулювання інвестиційної 

діяльності та його механізм.  

14. Форми і види іноземних інвестицій, що можуть бути реалізовані на 

Україні. 

15. Порядок створення і функціонування спільних підприємств на 

Україні. 

16. Порядок створення і функціонування вільних економічних зон. 

17. Особливості регулювання діяльності транснаціональних корпорацій 

на Україні. 

18. Участь національних інституційних інвесторів в міжнародному 

портфельному інвестуванні. 

19. Динаміка залучення іноземних інвестицій на Україні. Порівняльний 

аналіз з іншими країнами (за вибором). 

20. Особливості функціонування спільних підприємств в Україні. 

21. Діяльність транснаціональних корпорацій на українському ринку (на 

основі конкретної компанії). 

22. Оцінка інвестиційної привабливості України (на основі аналізу місця 

в міжнародних рейтингах). 

 

Завдання 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Теми рефератів: 

1. Баланс корпорації, його структура. 

2. Звіт про прибуток корпорації. 

3. Звіт про рух грошових потоків корпорації. 

4. Консолідований звіт про зміну у власному капіталі. 

5. Аналіз фінансової звітності корпорації. 

6. Значення і зміст аналізу фінансової звітності корпорації. 

7. Методи аналізу фінансової звітності. 

8. Аналіз фінансової звітності методом коефіцієнтів. Класифікація 

коефіцієнтів. 

9. Системні методи аналізу фінансової звітності. Система Дюпон. 

Модель Альтмана. 

10. Коефіцієнти внутрішнього зростання та стійкого зростання. 

11. Планування зовнішніх джерел фінансування. 

12. Методи фінансового планування. 

13. Загальна характеристика п'ятирічного фінансового плану. Прогноз 

продажу. 
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14. Планування грошових потоків. Бюджет грошових коштів. Розпис 

надходжень. 

15. Джерела фінансування дефіциту бюджету грошових коштів. 

 

 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Фінанси міжнародного 

бізнеса» застосовуються інформаційні та практичні методи навчання: 

класичні лекції, лекції-дискусії, практичні заняття, підготовка презентацій, 

консультації з виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів, а 

також виконання есе зорієнтованих на науково-дослідницький пошук 

студентів, підготовка коротких повідомлень на основі додаткової літератури 

курсу, письмові завдання при проведенні контрольних робіт. 

Методи навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, 

частково-пошуковий або евристичний метод, дослідницький метод. 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

індуктивні і дедуктивні 

 

 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Фінансова санація та 

банкрутство підприємства» передбачається проведення поточного та 

підсумкового контролю: 

• поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

• контроль виконання ІНДЗ та інших видів робіт; 

• підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Виконання ІНДЗ. 

4. Проведення проміжних тестів. 

5. Проведення поточного контролю. 

6. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

13. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений навчально-методичним центром або за індивідуальним 

графіком, який затверджується навчальним планом. Основною формою 
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підсумкового контролю є відповідь на два теоретичні питання курсу та 

практичне завдання. 

 

 

14. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємства» здійснюється в 

балах відповідно до табл.14.1 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Фінанси міжнародного бізнесу» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий контроль 
Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 КР1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 КР2 ІНДЗ   

- 5 5 10 5 5 5 - - 10 15 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т14 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 
***ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 14.2). 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 
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− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 

Таблиця 14.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Фінанси міжнародного бізнесу» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання заліку: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно» (40 балів), 

повинна відповідати таким вимогам: 

− розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

− повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

− здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

− уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

− демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

− використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре» (30 балів), якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

− при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно» (20 балів), якщо: 

− відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох 

чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні 

для вичерпного розкриття питання);  

− одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

− висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

− характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 
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відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 14.3). 

Таблиця 14.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

- робоча навчальна програма дисципліни, силабус навчальної 

дисципліни; 

- плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

- тези лекцій з дисципліни; 

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

- перелік питань до заліку. 
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