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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу  формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з питань 

механізму організації фінансів корпоративних підприємств; розробки варіантів фінансових рішень на 

основі результатів фінансового аналізу та оцінки їх впливу на фінансову стійкість підприємств та 

інтереси їх власників. 

Завдання курсу  набуття студентами стійких знань з теорії та практики управління фінансами акціонерних 

товариств з врахуванням особливостей формування їх капіталу на фінансовому ринку та організації 

фінансової діяльності корпорацій 

Компетентності  ЗК6. Здатність спілкуватися у професійному середовищі та з представниками інших професійних 

груп у національному та міжнародному контексті. 

Програмні 

результати 

навчання 

 ПРН6. Виконувати наукові дослідження та представляти їх результати, керуючись етичними 

міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ, ЗАЛУЧЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 

Тема 1. 

Особливості 
2/1 

Поняття та економічна природа 

корпоративних фінансів. Функції та 

Студенти працють над 

задачами з методичних 
5 
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організації і 

функціонування 

корпорацій 

принципи організації корпоративних 

фінансів. Особливості корпоративної 

власності: історія становлення, сучасний 

стан. Особливості організації  фінансів 

господарюючих суб’єктів різних 

організаційних-правових форм. 

Формування і розвиток корпоративних 

відносин в Україні.  

вказівок (при цьому 

користується 

методичними 

рекомендаціями до 

рішення задач). 

Тема 2. 

Корпоративні 

цінні папери на 

ринку капіталів. 

2/1 Види корпоративних цінних паперів та 

їх особливості. Операції з корпоративними 

цінними паперами на фондовому ринку. 

Фактори, що визначають курсову вартість 

корпоративних цінних паперів. 

Становлення та розвиток в Україні ринку 

корпоративних цінних паперів. Державний 

контроль у сфері випуску та обігу 

корпоративних цінних паперів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Модульний 

контроль 1 4/2 
 Проходження тестування  10 

МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ КАПІТАЛУ 

Тема 3.  

Фінансова 

звітність 

корпорації та її 

аналіз  

2/2 Фінансова звітність корпорацій. 

Консолідована фінансова звітність. 

Показники, що визначають положення 

корпорації на фондовому ринку. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Тема 4.  

Вартість капіталу 

корпорації. 

2/2 Економічна природа вартості капіталу. 

Середньозважена і гранична вартість 

капіталу. Підходи та методи щодо оцінки 

вартості підприємств. Показники, що 

визначають положення корпорації на 

фінансовому ринку. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок 

задач. 

5 

Модульний 

контроль 2  
4/4  Проходження тестування  10 

МОДУЛЬ 3 ФІНАНСОВЕ ПАНУВАННЯ В КОРПОРАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 5. 

Стратегічне і 

поточне фінансове 

планування в 

корпорації. 

2/2 Планування як принцип управління 

фінансами корпорації.  Інструменти 

фінансового планування в системі 

корпоративного управління. Система 

фінансових планів корпорації. Формування 

прогнозного балансу корпорації. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу.  Розв’язок 

задач. 

 

Тема 6. 

Фінансова 

діяльність 

транснаціональни

х корпорацій. 

 

2/2 Сутність та характерні риси 

транснаціональних корпорацій. 

Взаємовідносини між державами і 

транснаціональними корпораціями. 

Планування капіталовкладень 

транснаціональних корпорацій. Проблеми 

транснаціоналізації української економіки. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Розв’язок задач 
 

Модульний 

контроль 3  
4/4  Проходження тестування  10 

Всього за 1 

семестр 

   70 

Екзамен    30 

Всього за курс 12/10   100 

 

 

 

 

 



ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика 

оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при 

вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамен) здобувач може набрати 

максимально 100 балів.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та самостійної роботи студента, проведення контрольних 

заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено 

Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 


