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МАГІСТРАТУРА – КРОК У МАЙБУТНЄ 

 

Головна мета магістерської програми: 

 формування у студентів 

компетенцій, необхідних для 

виконання фахових завдань за 

первинними посадами 

професіоналів. 

 розширення та поглиблення знань у галузі 

сучасного міжнародного фінансового менеджменту 

та корпоративних фінансів;  



 МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА  

«МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»: 

 

 спрямована на підготовку фахівців вищого управлінського складу 

для фінансових служб компаній, банків, інших фінансових установ; 

 забезпечує освоєння методів сучасного 

фінансового аналізу, оцінки ефективності 

стратегій компаній і банків, технологій 

аналізу і роботи на фінансових ринках, 

способів розробки фінансових стратегій 

компаній і банків; 

 має прикладний характер, поєднує 

традиційні методи навчання з 

проведенням наукових досліджень в 

галузі управління фінансами корпорації. 
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Поєднання 

навчання з 

науковими 

дослідженнями 

3 

Використання 

активних 

методів 

навчання 
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Прикладной 

характер 

подготовки 

Конкурентні переваги  

магістерської програми 

 

Поєднання 

теоретичної 

підготовки з 

придбанням і 

закріпленням 

практичних 

навичок в 

реальному бізнесі 

1 



1.  

7. 

6. 

2. 

3. 

5. 

Випускник 

магістерської 

програми буде 

знати 

Основні інформаційні технології 

управління бізнес-процесами 

Основні результати 

новітніх досліджень 

з проблем міжнародного  

фінансового менеджменту 

Альтернативи стратегій 

  розвитку 

Сучасні теорії та концепції 

  корпоративних фінансів 

Моделі поведінки 

економічних агентів і 

ринків 

Основні поняття, методи та 

інструменти кількісного та 

якісного аналізу 

процесів управління 

4. 
Основні елементи процесу 

стратегічного управління 



1.  

7. 

6. 

2. 

3. 

5. 

Випускник 

магістерської 

програми буде 

вміти 

Проводити кількісне 

прогнозування та моделювання 

управління бізнес-процесами 

Управляти розвитком 

організації, здійснювати аналіз 

і розробку стратегії на основі 

сучасних методів і передових 

наукових досягнень 

Обґрунтовувати 

актуальність, теоретичну 

і практичну значущість 

досліджуваної проблеми. 

Проводити емпіричні і прикладні 

дослідження 

Виявляти перспективні 

напрями наукових 

досліджень 

Формулювати гіпотези, 

проводити емпіричні і 

прикладні дослідження 

4. 
Обробляти емпіричні та 

експериментальні дані 



 СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР – фахівець з 

фінансового менеджменту, що здійснює розробку принципів та 

методів реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів.  

 

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА: 

розробка фінансової стратегії на довгостроковий період;  

аналіз та планування фінансової діяльності компанії;  

контроль та реалізація прийнятих управлінських фінансових рішень;  

 

 

управління активами та капіталом; 

управління інвестиціями;  

управління грошовими потоками; 

управління фінансовими ризиками; 

антикризове управління компанією.  



ПРЕДМЕТИ КУРСУ 

І. Дисципліни спеціальної підготовки 

програми МФМ  

(спільні для всіх магістерських 

програм, крім магістерської  

програми «Міжнародні фінанси») 

 

1. Глобальна економіка. 

2. Соціальна відповідальність 

3. Інноваційний розвиток 

підприємства 

4.    Міжнародні стратегії  

       економічного розвитку . 

5. Міжнародний менеджмент.  

6. Управління міжнародною  

       конкурентоспроможністю. 

7. Облік і звітність за МСФЗ. 

8. Міжкультурна комунікація. 

9. Валютно-фінансові операції в  

        міжнародному бізнесі. 

10. Методологія наукових досліджень.  

ІІ. Варіативна частина 

програми підготовки програми МФМ  

 

1. Міжнародний фінансовий менеджмент. 

2. Міжнародний фінансовий ринок. 

4.  Міжнародний банківський бізнес 

5.  Глобальна фінансова безпека  

6.  Міжпредметний тренінг: Міжнародний  

     фінансовий менеджмент. 

ІІІ. Модуль практичної підготовки  

Практика  

Магістерська дипломна робота 



 Навчання в магістратурі за профілем 

«Міжнародний фінансовий менеджмент» дозволить 

Вам прогресивно розвиватися і досягати поставлених 

цілей у кар'єрному зростанні! 

 Закріплення отриманих знань здійснюється за допомогою 

проведення переддипломної практики, міжпредметного тренінгу, а також 

системної науково-дослідної роботи. 

 

 Викладання дисциплін спеціалізованої підготовки і 

керівництво написанням магістерських дипломних робіт здійснюється 

професорсько-викладацьким складом кафедри «Міжнародні фінанси», які 

мають вчений ступінь доктора економічних наук, кандидата економічних 

наук. 



ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Дистанційність 
навчання 

Наявність електронної 
бази даних навчальних 

матеріалів 

Онлайн-тестування 



Альтернативність тематики 
дипломних робіт  

Зосередження на 
практичній стороні курсу 

МФМ  

(Розрахунки) 

Розкриття проблематики 
теоретичних аспектів 

МФМ 

(Теорія) 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 



ПРАКТИКА 

100% забезпечення базою практики: 

• Державні установи 

• НКЦПФР 

• Банківські установи 

• Корпоративний сектор 

• Інвестиційні фонди тощо 

 



КОМПАНІЇ-РОБОТОДАВЦІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ  

«МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 



НАПРЯМКИ КАР’ЄРНИХ ПЕРСПЕКТИВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАБУТІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Розуміння природи міжнародних фінансових відносин та знання основ управління ними 

Поглиблені наукові знання фундаментальних основ міжнародного фінансового менеджменту 

Прикладні знання закономірностей, методів і механізмів організації моніторингу кон'юнктури  

міжнародних фінансових ринків 

Системні знання у галузі фінансового аналізу, стратегічного планування та прогнозування, 
організації та ресурсного забезпечення міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності 

Прикладні знання розробки та реалізапції фінансово-інвестиційної стратегії розвитку 
підприємства (організації) міжнародного профілю 

Системні знання планування і розробки міжнародних інвестиційних програм і проектів 

Поглиблені знання щодо управління ризиками міжнародних фінансових операцій 



МИ ЧЕКАЕМО НА ВАС! 


