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Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 7 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до діагностування стану фінансових систем, 
зокрема, фінансів корпоративних суб’єктів господарювання, фінансових ринків. Здатність 
оцінювати фінансові інструменти, фінансові ризики, ефективність використання капіталу, 
інвестицій за допомогою відповідних методів. 
Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 
регулювання фінансового ринку. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність 
корпорації. 
Результати навчання. Знати механізм функціонування фінансів корпоративних суб’єктів 
господарювання. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансів 
корпоративних суб’єктів господарювання, фінансових ринків. Формувати і аналізувати фінансову 
звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Ідентифікувати джерела та розуміти 
методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансів 
корпоративних суб’єктів господарювання. Володіти загально науковими та спеціальними 
методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 
синтез для виявлення ключових характеристик фінансів корпоративних суб’єктів господарювання 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Бухгалтерський облік  
(загальна теорія)», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання, 
«Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», Корпоративне та фінансове право», «Фінансова 
звітність» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1. Основи корпоративного управління. Нормативно-правове регулювання 
діяльності корпорацій в Україні 2. Сутність і функції та принципи організації фінансів 
корпорацій. 3. Інформаційні основи корпоративних фінансів. 4. Корпорація на фінансовому 
ринку. Корпоративні цінні папери. 5. Політика корпорацій в сфері фінансування діяльності. 
Вартість та структура капіталу. 6. Оборотний капітал корпорацій та його фінансування. 7. Рух 
грошових потоків корпорацій та оподаткування. 8. Управління інвестиційною діяльністю корпорацій. 
9. Управління фінансовими ризиками корпорації. 10. Аналіз фінансової звітності корпорації. 11. 
Фінансові аспекти реорганізації корпорацій. 12. Міжнародні аспекти корпоративних фінансів 
Основні теми практичних занять: 1. Форми організації підприємства. Фінансово-правове 
управління корпорацією. 2 Види, відмінності та гармонізація фінансової звітності. Принципи та 
елементи звітності. 3. Визначення вартості грошей у часі. Методи оцінки фінансових 
інструментів. 4. Ціна капіталу корпорації. Оцінка компанії та теорія опціонного ціноутворення. 
Фінансовий леверидж в системі управління капіталом корпорації. 5 Оцінка інвестиційних проектів. 
Проектний аналіз та оцінка реальних інвестицій Оцінка майбутніх фінансових потоків. 
6. Методи оцінки фінансових інвестицій та портфельних ризиків. 7. Оцінка дивідендної та 
емісійної політики корпорації. 8. Робота з фінансовими звітами корпорації. 9 . Фінансові аспекти 
реорганізації корпорацій. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників. 

Мова викладання українська 
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