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Опис навчальної дисципліни
Мета
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система
поточного та
підсумкового
контролю
Базові знання
Мова викладання

формування у студентів системи знань про розвиток теорій фінансів
корпорацій та їх практичне застосування.
6 кредитів ЄКТС / 180 годин (лекції 18 год., практичні заняття 54 год.,
самостійна робота 108 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: тестування, виконання завдань самостійної
роботи, виконання поточних модульних робіт
Підсумковий контроль: екзамен.
Наявність знань з фундаментальних та професійно орієнтованих
дисциплін
«Основи
фінансів»,
«Фінанси
підприємств»,
«Інвестування».
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Програмні результати навчання (ПР 1, ПР
2..).
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи
та принципи фінансової науки,
особливості функціонування фінансових
систем.
ПР06. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи та моделі
для вирішення фінансових задач.
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову
звітність та правильно інтерпретувати
отриману інформацію.

ПР11. Володіти методичним
інструментарієм здійснення контрольних
функцій у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
ПР18. Демонструвати базові навички
креативного та критичного мислення у
дослідженнях та професійному
спілкуванні.

Компетентності, якими повинен оволодіти
здобувач (ЗК 1 ..,. СК 1)
ЗК09. Здатність бути критичним і
самокритичним.
ЗК10. Здатність працювати у команді.
СК03. Здатність до діагностики стану
фінансових систем (державні фінанси, у тому
числі бюджетна та податкова системи,
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси
домогосподарств, фінансовий ринок,
банківська система та страхування).
СК04. Здатність застосовувати економікоматематичні методи та моделі для вирішення
фінансових задач.
СК08. Здатність виконувати контрольні
функції у сфері фінансів, банківської справи
та страхування.
СК11. Здатність підтримувати належний
рівень знань та постійно підвищувати свою
професійну підготовку у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми (лекції)
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ ТА
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ КОРПОРАЦІЙ
Тематика індивідуальних аналітичних
Тема 1. Основи
Відвідування
навчально-дослідних завдань
функціонування
занять; захист
1.
Історія
становлення корпоративної форми
корпоративних
домашнього
організації
бізнесу та корпоративного сектору
фінансів
завдання;
економіки України.
обговорення
матеріалу занять; 2. Еволюція наукових поглядів на сутність та
призначення корпоративних фінансів.
виконання
3. Поняття «корпорація» у вітчизняній та
навчальних
зарубіжній практиці господарювання.
завдань;
4. Сутність корпоративного управління та його
завдання
роль у процесі господарювання.
самостійної
5. Інсайдерські та аутсайдерські системи
роботи;
корпоративного управління.
тестування
Тематика індивідуальних аналітичних
Тема 2. Корпоративні
Відвідування
навчально-дослідних завдань
цінні папери на ринку
занять; захист
1.
Управління
державними корпоративними
капіталів
домашнього
правами в Україні.

завдання;
обговорення
матеріалу занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування
Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

2. Операції з корпоративними цінними паперами
на фондовому ринку.
3. Форми державного регулювання емісії,
розміщення і обігу корпоративних цінних
паперів.
4. Проблеми розвитку ринку корпоративних
цінних паперів в Україні.
5. Системи показників, які характеризують
положення корпорації на фондовому ринку.

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Сучасні теорії визначення ціни фінансових
активів.
2. Структура капіталу корпорації, шляхи її
оптимізації.
3. Основні методи оцінки вартості компанії —
метод
прибутковості,
метод
аналогів
(ринковий), метод майновий (акумулювання
активів).
4. Застосування показників середньозваженої та
граничної вартості капіталу у плануванні
діяльності корпорації.
5. Теорія вартості капіталу; переваги різних
джерел фінансування розвитку корпорації.
Тема 4. Грошові
Відвідування
Тематика індивідуальних аналітичних
потоки корпорацій та
занять; захист
навчально-дослідних завдань
управління активами
домашнього
1. Розвиток наукової думки щодо економічної
корпорацій
завдання;
сутності та напрямів класифікації грошових
обговорення
потоків корпорації.
матеріалу занять; 2. Методичний
інструментарій
аналізу
виконання
грошових потоків корпорації.
навчальних
3. Перспективні
технології
прогнозування
завдань;
грошових потоків корпорації.
завдання
4. Шляхи удосконалення управління активами
самостійної
корпорацій.
роботи;
5. Оптимізаційні
заходи
та
критерії
тестування
ефективності управління активами корпорацій.
МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЙ, ЗВІТНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ,
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
Тематика індивідуальних аналітичних
Тема 5. Емісійна та
Відвідування
навчально-дослідних завдань
дивідендна політика
занять; захист
1.
Сутність
концепції ефективного ринку, її
корпорацій
домашнього
застосування
в
управлінні
фінансами
завдання;
корпорації.
обговорення
матеріалу занять; 2. Дивідендна політика корпорації, її вплив на
структуру капіталу і курс акцій.
виконання
3. Емісійна політика акціонерних товариств.
навчальних
Етапи формування досконалої емісійної
завдань;
політики.
завдання
4. Модифікації форм та видів варіантів виплати
самостійної
дивідендів.
роботи;
5. Підходи до вибору дивідендної політики.
Тема 3. Управління
корпоративним
капіталом

Тема 6. Фінансове
планування в
корпораціях

Тема 7. Фінансова
звітність корпорацій
та її аналіз

Тема 8. Особливості
фінансової діяльності
транснаціональних
корпорацій

тестування
Відвідування
занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Сучасні проблеми.
Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань
1. Стан та перспективи фінансового планування
та прогнозування в корпораціях.
2. Довгострокове фінансове планування в
корпорації.
3. Системи оперативних фінансових планів
корпорації, їх зміст.
4. Практика фінансового планування в Україні
та за її межами. Суттєві відмінності, щодо
складання планів вітчизняними і зарубіжними
фінансистами.
5. Проблеми та перспективи запровадження
бюджетування в корпораціях.
Тематика індивідуальних аналітичних
Відвідування
навчально-дослідних завдань
занять; захист
1.
Фінансова
звітність корпорації, призначена
домашнього
для оприлюднення, оцінка її достовірності.
завдання;
2. Консолідована фінансова звітність, методи
обговорення
матеріалу занять; її складання.
3. Методичне
забезпечення
аналізу
виконання
фінансової звітності корпорацій.
навчальних
4. Система показників оцінки фінансового
завдань;
стану
корпорації
та
особливості
її
завдання
застосування.
самостійної
5. Сучасне програмне забезпечення бізнесроботи;
аналітики ефективності діяльності корпорацій.
тестування
Тематика індивідуальних аналітичних
Відвідування
навчально-дослідних завдань
занять; захист
1.
Особливості
фінансової
діяльності
домашнього
транснаціональних корпорацій.
завдання;
2. Особливості
управління
фінансами
обговорення
матеріалу занять; міжнародних корпорацій.
3. Міжнародний ринок капіталів і можливість
виконання
участі українських корпорацій в ньому.
навчальних
4. Основні причини розростання міжнародних
завдань;
компаній.
завдання
5. Фактори, що визначають особливості
самостійної
управління
фінансами
транснаціональних
роботи;
корпорацій.
тестування

Інформаційні джерела
1. Ігнатьєа І. А. Корпоративне управління : підручник / І. А. Ігнатьєа, О. І.
Гарафонова. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2013. – 600 с.
2. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи :
монографія / [Терещенко О. О., Бабяк Н. Д., Іващенко А. І. та ін.]; за заг. ред.
д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 495 с.
3. Климаш Н. І. Корпоративні фінанси: курс лекцій для студентів напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання – Київ
: НУХТ, 2013. – 145 с.

4. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси : навч. посібник. / Ю. Г. Козак, Н. С.
Логвинова та інш. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2007. – 640 с.
5. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : Зб.
матеріалів І Всеукр. Наук.-практ. конференції. — Київ : КНЕУ, 2016. — 367 с.
6. Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами : навч. посібник /
Л. О. Пащенко – Київ : Центр учбової літ-ри, 2008. – 296 с.
7. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навч. посібник / С. І. Сергійчук. –
Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с.
8. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підручник / В. О. Онищенко,
А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька. – Київ : Центр учб. лри, 2016. – 600 с.
9. Фінанси зарубіжних корпорацій : навч.-метод. посібник для самост. вивч.
дисц. — 2-ге вид., доп. і перероб. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С.
Рязанова [та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2008. — 218 с.
10. Фінансовий ринок : навч. посібник / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М.
Докієнко. – Київ : Центр учбової літ-ри, 2015. – 358 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів
Microsoft Office, мультимедійні презентації з використанням Power Point.
Дистанційний курс на платформі Moodle.
Тестовий контроль із застосуванням програми Open test.
Програмні продукти:
«Project expert 7.19» (доступний в ПУЕТ); модуль «Фінанси підприємств»
системи «Галактика»; «Альт-Финансы 1.5»; «АФСП 2.2».
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання. Роботи, які здаються
із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75%
від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних
робіт та поточних тестів заборонені (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,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в режимі он-лайн.
Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через
поточне оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):
Максимальна
кількість
балів

Види робіт
За умови підсумкового контролю – екзамен
Модуль 1 (теми 1-4). Відвідування занять (4 бали); захист домашнього
завдання (4 бали); обговорення матеріалу практичних занять (2 бали);
виконання навчальних завдань (4 бали); доповіді з рефератами та їх
обговорення (2 бали); тестування (4 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8) Відвідування занять (4 бали); захист домашнього
завдання (4 бали); обговорення матеріалу практичних занять (2 бали);
виконання навчальних завдань (4 бали); доповіді з рефератами та їх
обговорення (2 бали); тестування (4 бали); поточна модульна робота
(10 балів)
Поточне оцінювання
Екзамен
Разом

30

30

60
40
100

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами
вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

