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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» є формування у студентів системи сучасних 

знань про концептуальні основи та принципи організації корпоративних фінансів та їх практичне 

застосування.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система фінансових відносин, які виникають у процесі 

функціонування корпорацій, як одного з суб’єктів ринку.  

Завдання дисципліни «Корпоративні фінанси» полягає у формуванні в студентів цілісної системи 

знань і навичок у сфері корпоративних фінансів.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти теоретичні основи і принципи 

організації корпоративних фінансів; методи та джерела фінансування компаній, забезпечення їх ліквідності 

та фінансової рівноваги; особливості реалізації її фінансової та дивідендної політики; концептуальні засади 

управління вартістю та структурою капіталу корпорації; методичні підходи до визначення вартості бізнесу та 

оцінки доцільності здійснення інвестицій; умови корпоративної та фінансової реструктуризації компаній; 

прийоми фінансового контролінгу.  

Студенти повинні вміти застосовувати сучасні методи практичного управління активами, капіталом, 

інвестиціями, грошовими потоками для прийняття ефективних фінансових рішень. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборат

орні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ 

ВСТУПНА 

ЛЕКЦІЯ. 

Фінансова система 

та її елементи. 

Фінансовий ринок 

 

1/1 

Знати Сутність і функції 

корпоративних фінансів, 

основні ознаки, корпорації,  як 

юридичної особи. Загальні 

методологічні основи 

корпоративних фінансів. 

Бюджетну класифікацію. Поняття 

бюджетного процесу і його етапи. 

Вміти розрізняти акціонерні 

товариства як найбільш розвинену 

корпоративну форму, визначити 

ознаки фінансів, виділити три 

рівня ефективності ринку капіталу. 

Вміти розраховувати показники 

прибутковості акцій. 

Аналізувати Управління 

фінансами корпорації, його головні 

принципи. Формування капіталу і 

фінансова політика корпорації. 

Концепцію вартості грошей у часі. 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 1. Сутність і 

роль 

корпоративних 

фінансів в 

ринковій 

економіці  

0/1 

Тема 2. 

Фундаментальні 

концепції 

корпоративних 

фінансів 

0/1 
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Тема 3. Фінансова 

звітність 

корпорацій та її 

аналіз  

1/0 Склад фінансової звітності. Баланс 

підприємства (Звіт про фінансовий 

стан).  

Модуль 2. КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЙ 

Тема 4. Власний 

капітал 

  

0/1 Аналізувати Порядок збільшення 

(зменшення) статутного фонду АТ. 

Порядок випуску та розміщення 

акцій. 

 Знати Сутність та складові 

боргового капіталу. 

Основу створення корпорації та 

фінансову базу  її діяльності. Три 

універсальні характеристики 

цінних паперів. 

Вміти розуміти які складові  

включає власний капітал 

акціонерного товариства та 

розуміти класифікацію видів 

довгострокових  зобов’язань і 

відповідно довгостроковий 

борговий капітал.  

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 5. Борговий 

капітал 

 

1/0 

Тема 6. Емісія 

корпоративних 

цінних паперів 

1/0 

Модуль 3. ДРАЙВЕРИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ 

Тема 7. Ризик і 

ціна капіталу 

 

0/1 Знати Сутність та класифікацію 

фінансових ризиків. 

Структуру капіталу. Методи 

визначення вартості (ціни) 

компанії. Методи розрахунку 

оптимальної вартості капіталу. 

Методи оцінки окремих об’єктів 

(фірм). 

Вміти розрізняти критерії прояву 

ризиків. Оцінювати вартість майна 

корпорації на основі трьох 

підходів 

Аналізувати модель управління 

фінансовими ризиками. Види 

лівериджу. Управління структурою 

капіталу. 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 8. Структура 

капіталу і вибір 

джерел залучення 

капіталу  

1/0 

Тема 9. Доходний 

підхід в оцінці 

вартості компанії: 

моделі 

дисконтованих 

грошових потоків 

 

1/1 

Всього  70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

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

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 
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