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Студентам економіко-гуманітарного факультету  

Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 
Метою дисципліни є досягнення таких компетентностей: 
1. Здатність до відображення інформації про господарські 
операції корпорацій в їх фінансовому і управлінському 
обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності і 
інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, 
що приймають рішення. 
2. Здатність ідентифікувати і оцінювати ризики недосягнення 
управлінських цілей корпоративного підприємства, 
недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, 
недостовірності звітності, збереження й використання його 
ресурсів. 
3. Здатність використовувати математичний інструментарій 
для розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 
контролю, оподаткування корпорацій. 
4. Здатність застосовувати знання права та податкового 
законодавства в практичній діяльності корпорацій. 
5. Здатність проводити аналіз господарської діяльності 
корпорацій та фінансовий аналіз з метою прийняття 
управлінських рішень. 
Результати навчання 
Дисципліна повинна забезпечити такі результати навчання: 
- розуміти особливості функціонування корпорацій різних 
галузей у сучасних умовах господарювання та демонструвати 
розуміння їх ринкового позиціонування; 
- розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 
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контролю, аудиту та оподаткування діяльності корпорацій 
різних форм власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної діяльності; 
- знати положення як національних так і міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та аудиту, вміти їх 
застосовувати для ведення обліку корпорацій. 

Опис дисципліни 
Попередні 
умови, необхідні 
для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни «Облік у 
корпораціях» є дисципліни «Міжнародна економіка», 
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 
«Управлінський облік», «Стандарти обліку і аудиту», «Облік 
у зарубіжних країнах», «Міжнародні стандарти обліку і 
аудиту», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 
операції» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 
Тема 1. Роль і місце ринку цінних паперів і корпорацій на 
фінансовому ринку. 
Тема 2. Корпорація як тип організації бізнесу. 
Тема 3. Реорганізація корпорацій (акціонерних товариств). 
Тема 4. Система корпоративних відносин в Україні. 
Тема 5. Фінансова звітність, соціальна відповідальність та 
культура корпорацій. 
Тема 6. Роль, місце і обіг цінних паперів на ринку фінансових 
послуг. 
Тема 7. Оцінка і аналіз активів і капіталу корпорації. 
Тема 8. Оцінка корпоративних цінних паперів. 
Тема 9. Облік цінних паперів корпорацій. 
Тема 10. Відображення операцій з цінними паперами у 
звітності корпорацій та аналіз звітності. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Загальна характеристика, учасники, інструменти та 
розвиток ринку фінансових послуг. Роль корпорацій на ринку 
фінансових послуг. 
Тема 2. Нормативне регулювання, особливості створення, 
діяльності, реорганізації акціонерних товариств. Сфери 
діяльності органів управління акціонерних товариств. 
Тема 3. Склад, порядок складання і користувачі фінансових 
звітів корпорацій. Особливості консолідованої фінансової 
звітності корпорацій. 



Тема 4. Використання концепції вартості грошей у часі в 
оцінці фінансових інвестицій. Методи вибору ставки 
дисконтування. 
Тема 5. Оцінка, облік і аналіз операційних активів, 
капітальних і фінансових інвестицій та грошових потоків у 
корпораціях. 
Тема 6. Оцінка, облік і аналіз власного та позикового 
капіталу корпорації. 
Тема 7. Оцінка вартості корпоративних облігацій, звичайних 
та привілейованих акцій корпорації на ринку цінних паперів.  
Тема 8. Облік акцій корпорацій у емітента та у інвестора. 
Тема 9. Облік корпоративних облігацій у емітента та у 
інвестора. 
Тема 10. Відображення операцій з цінними паперами у 
фінансових звітах корпорації. Аналіз фінансового стану і 
результатів діяльності корпорацій. 

Мова 
викладання 

Українська, російська (для іноземних студентів) 

Список основної 
та додаткової 
літератури 

Основна 
1. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 
р. № 2755-VI.  
2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 
України. 
3. Про акціонерні товариства. Закон України від 23.02.2008 р. 
№ 3480-IV. 
4. Про цінні папери і фондовий ринок. Закон України від 
17.09.2008 р. № 514-VІ. 
5. Бригхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст]: / 
Є. Ф. Бригхем. / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с. 
6. Ван Хорн Джеймс К. Основы финансового менеджмента: 
[Текст]: / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович. / Пер. з 
англ. – М.: «Вильямс», 2001. – 992 с. 
7. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за 
міжнародними стандартами [Текст]. / С. Ф. Голов, В. М. 
Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с. 
8. Євтушевський В. А. Корпоративне управління [Текст]: 
Підручник. / В. А. Євтушевський. – К.: Знання, 2006. – 406 
с. 
9. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: 
[Текст]: навчальний посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. К.: 
Знання. 2016. – 370 с. 
10. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета [Текст]: / Б. Нидлз, Х. 
Андерсон, Д. Колдуэлл. Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. 
– М.: Финансы и статистика, 2008. – 496 с. 
 



Додаткова 
11. Про обіг векселів в Україні. Закон України від 05.04.2001 
р. № 2374-III. 
12. Про холдингові компанії в Україні. Закон України від 
15.03.2006 р. №3528-ІV. 
13. Акімова Н. С. Облік у зарубіжних країнах: [Текст]: 
Навчальний посібник /      Н. С. Акімова, А. П. Грінько, О. В. 
Топоркова та ін. – Х.: ХДУХТ, 2016. – 288 с. 
14. Голов С. Ф. Международные стандарты финансовой 
отчетности: вопросы, тесты, упражнения [Текст]: / С. Ф. 
Голов, В. М. Костюченко, Н. Г. Богатко. / Под ред. С. Ф. 
Голова. – К.: Либра, 2007. – 320 с. 
15. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг [Текст]: Навч. 
посібник. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. К.: Кондор, 2009. – 436 
с. 
16. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в 
соответствии со стандартами GAAP [Текст] / В. В. Качалин – 
М.: Дело, 2003. – 432 с. 
17. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и 
практика [Текст]: / В. В. Ковалев. - 3-е изд., пер. и доп. – М.: 
Проспект, 2014. – 1094 с. 
18. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: 
міжнародний досвід та практика України [Текст]: / В. М. 
Костюченко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 528 с. 
19. Ляшенко В. И. Фондовые индексы зарубежных рынков 
[Текст] / В. И. Ляшенко. М.: Магистр, 2007. – 558 с. 

 
 


