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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Корпоративні фінанси» вивчає фінанси 

акціонерних товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та 

належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін за фаховим 

спрямуванням.  

Основна мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи 

знань про розвиток теорій фінансів корпорацій та їх практичне застосування. В 

Україні ухвалено нормативні акти і впроваджено Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, тому вивчення фінансів зарубіжних корпорацій із суто 

теоретичного інтересу переходить у практичну потребу.  

Студент повинен знати стандарти фінансової звітності, розуміти методи 

аналізу фінансової звітності, уміти їх застосовувати. Особливу увагу варто 

звернути на умови і методи розміщення цінних паперів корпорацій і 

усвідомити, що корпорація фінансує розширення своєї виробничої діяльності 

через залучення фінансових фондів з ринку капіталів. Структура капіталу 

корпорації визначається станом ринку капіталів, у кінцевому підсумку ціна 

капіталу зумовлює його структуру. Усі ці проблемні питання постають сьогодні 

перед нашими акціонерними товариствами, а отже, ми бачимо гостру потребу в 

інформації про розвиток корпоративних фінансів, теоретичних підходах її 

аналізу, практичному застосуванні західних моделей. 

Актуальність дослідження проблеми розвитку корпоративних фінансів не 

викликає сумніву. Зазначена дисципліна дає можливість вивчити класичний 

варіант фінансових відносин корпорації. Західні корпорації пройшли складний 

шлях розвитку акціонерної власності, удосконалення методів управління 

фінансами, формування структури капіталу та його інвестування. Протягом 

тривалого періоду створювалося правове поле, на якому функціонують 

корпорації, формувалися основи державного регулювання, що має на меті 

стимулювання ринкових відносин загалом та їх найважливішого агента, яким є 

корпорація. 
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Завдання навчальної дисципліни: 

– вивчити теоретичні питання, що стосуються особливостей організації, 

функціонування та забезпечення фінансової діяльності акціонерних товариств 

(корпорацій); 

 – засвоїти порядок емісії та обігу корпоративних цінних паперів; 

 – вивчити методи розрахунку показників, що визначають положення 

корпорації на фондовому ринку; 

 – засвоїти порядок визначення ціни капіталу корпорації, вибору 

оптимальної структури капіталу та джерел залучення додаткового капіталу; 

 – вивчити методи стратегічного й оперативного фінансового планування в 

корпорації; 

 – вивчити особливості фінансової діяльності транснаціональних 

корпорацій. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

          знати: теоретичні основи організації корпоративних фінансів, стан 

розвитку корпоративних відносин у нашій державі, види корпоративних цінних 

паперів та операції, які проводяться на фондовому ринку, джерела залучення 

коштів у структуру власного капіталу, емісійну та дивідендну політику, методи 

визначення планової необхідності в оборотних активах, джерела формування 

оборотних активів; 

уміти: здійснювати аналіз і управління фінансовими ресурсами 

корпорацій, визначати курсову вартість корпоративних цінних паперів, 

приймати оптимальні та обґрунтовані рішення при залученні позикових коштів, 

складати картину сучасних методів і способів фінансової діяльності 

підприємства, аналізувати грошові потоки підприємства, користуватися 

спеціальними нормативно–правовими документами, що регулюють 

корпоративні відносини в державі. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1 Сутність і роль корпоративних фінансів у ринковій економіці 

Мета: навчитись практичним навикам управління корпоративними 

фінансами. Вивчити основні категорії корпоративних фінансів та основи 

взаємопроникнення і взаємозалежності між корпоративним фінансами і 

фінансовим ринком. 

Короткі теоретичні відомості 

Фінанси корпорацій – економічні відносини, оформлені юридично між 

корпорацією та іншими агентами виробництва з приводу формування і 

розподілу капіталу корпорації з метою отримання прибутку за умов 

невизначеності та ризику.  

Основними категоріями дисципліни є  акція, облігація та інвестиції. 

Виділяють три основні функції корпоративних фінансів: 

1) формування капіталу; 

2) розподіл і використання капіталу; 

3) контроль над формуванням, розподілом і використанням капіталу.  

У ринковій економіці функціонують три основні юридичні форми 

організації капіталу і підприємництва: акціонерні товариства (корпорація, 

компанія), товариства й індивідуальні приватні підприємства. 

Під управлінням фінансами розуміють вироблення політики щодо 

формування капіталу корпорації та його розподілу, прийняття рішень 

відповідно до цієї політики, планування фінансової діяльності, складання й 

аналіз фінансової звітності, організація контролю за виконанням рішень.  

Завдання до теми 1 

 1. Опрацювати законодавчо–нормативні документи (№ 2, 6, 11–13) та 

періодичні видання (журн.: Держ. бюлетень «Про приватизацію», «Управління 

компанією», «Економіка, фінанси, право»). 

2. Акції АТ номіналом 1 тис. грн. продавалися на початку року за 

курсовою вартістю 4 тис. грн. за акцію. Дивіденд за рік був оголошений у 

розмірі 10 % річних. Визначити реальну прибутковість за рівнем дивідендів 
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акцій, куплених на початку року. 

Корпорація «Бостон сайнтіфік» має такі показники: 

прибуток до сплати податків  4 млн дол.; 

податкова ставка Т – 35 %; 

борг (безстрокові облігації) – 2 млн дол.; 

процент за боргом Кd – 10 %; 

очікувана ставка доходу (ціна сплаченого капіталу) Ks – 15 %; 

випущено акцій – 600 000 шт.; 

увесь прибуток сплачується у вигляді дивідендів. 

Визначте вартість акціонерного капіталу, ціну акції, ринкову вартість 

фірми. Середньозважену ціну капіталу фірми. 

Корпорація може збільшити борг на 8 млн, тобто має намір довести його 

до 10 млн, використовуючи новий борг для викупу частини акцій. Ціна боргу 

12 %, ціна сплаченого капіталу зросте з 15 до 17 %. Прибуток до сплати 

податків і процентів залишиться на попередньому рівні. Чи змінить за цих умов 

корпорація структуру капіталу? 

Якщо корпорація не буде рефондувати старий борг у 2 млн, якими будуть 

наслідки? Припустімо, що новий і старий борги мають однаковий ризик, 

процент за боргом 12 %, але купонна ставка на старий борг – 10 %. Яким є 

коефіцієнт кратності покриття процентів прибутком за початкових умов і за 

наступних? 

Контрольні питання 

1. Які існують юридичні форми організації капіталу і підприємництва? 

2. Охарактеризуйте категорії корпоративних фінансів як абстрактних 

фінансових відносин. 

3. Назвіть функції фінансів корпорацій. 

4. Які економічні відносини виникають у корпорації з іншими агентами 

ринкових відносин? 

5. Порівняйте функції державних фінансів із функціями корпоративних 

фінансів. 
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6. Розкрийте логічний зв’язок між теоретичними абстракціями – 

категоріями корпоративних фінансів і прагматичних дій фінансового 

менеджменту. 

7. Поясніть поняття «фінансове навколишнє середовище». 

8. Надайте визначення поняттю «управління фінансами корпорації». 

9.  Назвіть принципи управління корпоративними фінансами. 

10.  Назвіть основні завдання, що ставляться перед фінансовим 

менеджером. 

11.  Назвіть стадії обороту капіталу корпорації. 

12.  Розкрийте поняття «конкурентна позиція» корпорації. 

13.  Розкрийте поняття «рух фінансових потоків». 

14.  Надайте визначення внутрішнім і зовнішнім джерелам формування 

капіталу корпорації. 

Література: [ 4, с. 28–36; 18, с. 373–376]. 

 

Тема 2 Фінансова звітність та фінансовий контроль у міжнародних 

корпораціях  

Мета: опанувати вміння складати фінансові звіти, вміло використовувати 

розрахунки за коефіцієнтами. Вивчити основні поняття та методи аналізу 

фінансової звітності. 

Короткі теоретичні відомості 

Основним джерелом інформації про економічну і фінансову діяльність 

корпорації є її щорічна (а також поквартальна чи щомісячна) звітність. 

Інформацією користуються менеджери корпорацій, її акціонери, численні 

контрагенти, державні органи регулювання, статистики і контролю, податкової 

адміністрації. 

Фінансова звітність корпорацій складається на підставі бухгалтерської 

звітності, на підставі якої можна скласти уявлення про її фінансову стійкість, 

про борги корпорації і власний капітал, ефективність використання активів, 

балансову вартість звичайних акцій та інші показники. Показники ліквідності 
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акцій. Використання цих показників для прогнозування зміни курсу акцій, 

оцінювання ефективності і ризикованості інвестування в цінні папери різних 

корпорацій. Проблеми, що виникають при застосуванні фінансових показників 

для порівняльного аналізу діяльності великих розгалужених АТ. 

Завдання до теми 2 

1. Опрацювати законодавчо–нормативні документи (№ 4, 14). 

2. За результатами розрахунку фінансових показників корпорації, які 

виконані на практичному занятті, скласти аналітичну записку про стан 

корпорації на фондовому ринку. 

Ви бачите баланс компанії на початок і кінець року у табл. 1. Компанія N 

придбала торік нові головні фонди на 150 млн дол., змінила умови амортизації, 

у результаті чого сума амортизації зросла на 30 млн дол. Прибуток після сплати 

становить 76 млн дол., дивіденди сплачено на 20 млн дол. 

1. Заповніть стовпці «Джерела» і «Використання». 

2. Складіть форму «Зміна фінансової позиції». 

Таблиця 1 

Баланс компанії, млн дол. 

Стаття 

На 

початок 

року 

На 

кінець 

року 

Зміни 

Джерела Використання 

Грошові кошти 30 14   

Ринкові цінні 

папери 
22 0 

  

Дебітори (нетто) 44 60   

Товарно–

матеріальні запаси 
106 150 

  

Усього поточні 

активи 
202 224 

  

Основні фонди за 

початковою 

вартістю 

150 300 
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Продовження табл. 1 

 

Мінус амортизація (52) (82)   

Нетто–основні 

фонди 
98 218 

  

Усього активи 300 472   

Кредитори 30 36   

Облігації до 

погашення 
30 6 

  

Інші поточні пасиви 14 30   

Довгостроковий 

борг 
16 52 

  

Звичайні акції 76 128   

Нерозподілений 

прибуток 
134 190 

  

Усього пасиви і 

сплачений капітал 
300 472 

  

 

Контрольні питання 

1. Які документи фінансової звітності корпорацій ви знаєте? 

2. Назвіть особливості фінансової звітності корпорацій. 

3. Назвіть основні статті активів і пасивів балансу. 

4. Які традиційні правила («золоті правила») складання балансу ви знаєте? 

5. Як складається звіт про прибутки (рахунок прибутків та збитків)? 

Література: [6, с. 16–17, 73–76; 9, с. 317–328; 10, с. 196–212].    

 

Тема 3 Особливості формування капіталу підприємств 

корпоративного типу 

Мета: засвоїти  основні форми та джерела фінансування підприємств 

корпоративного типу  Дослідити критерії прийняття фінансових рішень у 

корпораціях. 
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Короткі теоретичні відомості 

Статутний капітал корпоративного підприємства формується з вкладів 

його засновників та учасників. Функції статутного капіталу підприємств 

корпоративного типу. 

Критерії за допомогою яких можна оцінити переваги та недоліки 

залучення позичкового і власного капіталу, зовнішніх і внутрішніх джерел 

фінансування тощо. Особливості формування капіталу в товариствах з 

обмеженою відповідальність та товариствах з додатковою відповідальністю.  

Особливості формування капіталу підприємств корпоративного типу. 

Основні завдання фінансової діяльності підприємств корпоративного типу. 

Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних товариств. Форми 

та джерела фінансування підприємств корпоративного типу. Критерії 

прийняття фінансових рішень у корпораціях. 

Завдання до теми 3 

1. Корпорація «Марвілл Той» використовує спеціальний верстат, 

куплений 2 роки тому. Амортизація нараховувалась прямолінійно, залишкова 

вартість становить 500 дол.; машина буде в експлуатації ще 6 років. Її поточна 

бухгалтерська вартість – 2600 дол. Верстат може бути проданий за 3000 дол., 

отже, річні амортизаційні витрати (2600 – 500) / 6 = 350 дол. Корпорація планує 

замінити верстат; новий коштуватиме 8000 дол., термін експлуатації – 6 років, 

залишкова вартість 800 дол. За прийнятою класифікацією верстат належить до 

5–го класу, і на нього не поширюється право інвестиційного податкового 

кредиту. Нова машина дозволить збільшити випуск продукції, продаж зросте на 

1000 дол. щорічно, операційні витрати знизяться на 1500 дол. у рік. Новий верстат 

потребуватиме збільшення товарно–матеріальних запасів на 2000 дол., стаття 

«Кредитори» має зрости на 500 дол.; компанія платить податок за ставкою 40 %, 

вартість капіталу 15 %. Визначте, чи потрібно замінювати стару машину на 

нову. 

Контрольні питання 

1. Які форми об’єднань або груп підприємств вам відомі? 
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2. Охарактеризуйте холдинги в офшорних зонах. 

3. З якою метою створюються оперативно–холдингові компанії в 

офшорних зонах? 

4. Назвіть основні положення законів щодо захисту прав акціонерів і 

кредиторів, пов’язані зі збереженням акціонерного капіталу та його 

збільшенням. 

5. Надайте визначення договору в західному законодавстві. 

6. Назвіть основні види договорів.  

7. Назвіть джерела господарських договорів. 

8. Надайте визначення понять «неплатоспроможність» і «банкрутство». 

9. Поясніть, з яких причин з розвитком ринкових відносин уводяться 

закони про акціонерні товариства. 

Література: [14, с. 34,с. 50–52, 24, с. 41–57]. 

 

Тема 4 Корпоративні цінні папери на ринку капіталу  

Мета: Вивчити загальні принципи законодавчого регулювання 

фінансового ринку. Освоїти  теоретичні знання про біржові та фондові ринки 

цінних паперів.  

Короткі теоретичні відомості 

Фінансовий ринок – одна зі сфер ринкових економічних відносин. Його 

специфіка полягає в тому, що предметом купівлі–продажу є фінансові фонди. 

Корпорації є одним із суб’єктів фінансового ринку. Вони виступають на 

ньому як великі емітенти, тобто продавці своїх цінних паперів. Корпорації 

також є великими інвесторами, які вкладають свої тимчасово вільні кошти у 

фінансові активи.  

Функції акцій як фондових цінних паперів. Класифікація акцій за різними 

ознаками: іменні та на пред’явника, прості та привілейовані, з правом голосу 

або «безголосі», з номінальною вартістю або без номінальної вартості, паперові 

(документарні) та бездокументарні. 

Значення  корпоративних облігацій у фінансовій діяльності АТ. Різновиди 
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корпоративних облігацій. Конвертовані облігації як цінні папери з особливими 

правилами для інвесторів. Єврооблігації як інструмент позичання капіталу 

великими корпораціями на міжнародних фондових ринках. 

Завдання до теми 4 

1. Проаналізуємо доцільність придбання підприємством акцій ВАТ за 

ринковою ціною 200 грн та щорічною виплатою дивідендів 35 грн, якщо 

середньоринкова норма прибутку становить 25 %, а щорічний темп приросту 

дивідендів – 10 %. 

2. Проаналізуємо доцільність придбання підприємством дворічної 

облігації номіналом 1000 грн. зі щорічною виплатою купонної ставки 15 %. 

Облігацію можна придбати за ціною 950 грн, середньоринкова норма 

доходності становить 17 %. 

3. Проаналізуемо доцільність придбання облігації з нульовим купоном 

номінальною сумою 1000 грн., яка продається за ціною 750 грн. і яку буде 

погашено через 2 роки. Зважимо, що підприємство має можливість 

альтернативного розміщення коштів із нормою прибутку 14 %. 

4. Облігація з «нульовим купоном» номінальною вартістю 250 тис. грн. і 

терміном погашення 3 роки родається за 120 тис. грн. Проаналізувати 

доцільність такої інвестиції, якщо середньоринкова норма доходності становить 

35 %. 

Контрольні питання 

1. Що таке цінні папери? 

2.  За якими ознаками класифікуються цінні папери в Україні? 

3.  У чому особливості обігу корпоративних цінних паперів? 

4.  Які основні характеристики акцій? 

5.  Які види корпоративних облігацій закріплені вітчизняним 

законодавством ? 

6.  Які операції проводять акціонерні товариства з корпоративними 

цінними паперами на фондовому ринку? 

7.  Які фактори визначають курсову вартість корпоративних цінних 
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паперів? 

8.  Які етапи становлення і розвитку в Україні ринку корпоративних 

цінних паперів? 

9.  Як здійснюється державний контроль у сфері випуску та обігу 

корпоративних цінних паперів? 

10.  Яка роль і завдання Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку? 

Література: [6, с.178; 25, с. 398; 19, с. 70, с.58; 23, с. 301]. 

 

Тема 5 Управління інвестиційною діяльністю корпорації  

Мета: навчитись оцінювати інвестиційні проекти та визначати 

можливість ризику проекту за повної його диверсифікації в умовах даної 

конкурентної позиції. 

Короткі теоретичні відомості 

Бюджетування капітальних вкладень – це процес складання плану, в 

якому відображено витрати та джерела їх покриття на будівництво або 

реконструкцію певного об’єкта. 

Інвестиційний проект – це  план вкладення капіталу в розвиток корпорації 

з метою реалізації економічних і соціальних завдань. Інвестиційний проект 

може передбачати реконструкцію окремих підрозділів корпорації, будівництво 

нових цехів, упровадження нових технологій, інформаційних систем. 

Перед фінансовими менеджерами постають непрості проблеми щодо 

економічного обґрунтування запропонованого проекту капітальних вкладень. 

Для цього використовуються основні показники, на підставі яких корпорація 

прийматиме рішення про інвестиції: 

– визначення періоду окупності інвестицій; 

– індекс прибутковості; 

– внутрішня ставка дохідності; 

– чиста сьогоднішня вартість. 
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Оцінювання вартості інвестицій у реальні активи. Методи оцінювання 

інвестиційних проектів. Можливість ризику проекту за повної його 

диверсифікації. Методики визначення потенційного ризику. Їх значення для 

прийняття рішень. 

Завдання до теми 5 

1. Підприємству необхідно проаналізувати ефективність одержання 

кредиту повною вартістю 160 тис. грн. за яким були одержані чисті й цілові 

грошові потоки протягом 4 років, а саме 1–й рік – 50 тис. грн. 21–й рік – 60 тис. 

грн. 3–й рік – 80 тис. грн. 4–й рік – 40 тис. грн. Середня ставка доходності 20%. 

2. Прогнозовані доходи, витрати коштів відповідно до інвестиційного 

проекту подані в таблиці. Витрати першого року є інвестиційні, наступні – 

експлуатаційні. Ставка дисконту прогнозується як 10 % для всіх 5 років 

існування проекту. 

Визначити: 

а) чисту наведену вартість проекту та термін окупності проекту; 

б) термін окупності проекту; 

в) коефіцієнт рентабельності проекту 

 

Показники рік 

1 2 3 4 5 

Надходження 

коштів 

– 500 1000 1000 800 

Витрати 1500 200 400 350 200 

 

3. Згідно з оцінкою експертів, через 5 років компанії вигідно буде купити 

готель вартістю 20 млн. грн. Щоб отримати необхідну суму, компанія вирішила 

інвестувати кошти щороку з доходом річних 24 %. Визначити, яку частину 

своїх доходів компанія має вкласти, щоб через 5 років отримати необхідну 

суму. 
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Контрольні питання 

1. Назвіть методи економічної оцінки проекту. 

2. Як визначається внутрішня ставка прибутку? Напишіть формулу. 

3. Складіть графік залежності чистої приведеної вартості від дисконтної 

ставки. 

4. Які коефіцієнти вигоди/витрати за проектом вам відомі? 

5. Як ви розумієте метод розрахунку окупності проекту? 

6. Охарактеризуйте метод оцінювання проекту на основі балансової 

норми прибутку. 

7. З якою метою використовується ранжирування проектів? 

8. Як використовуються методи визначення оцінки проектів під час 

вибору одного із двох взаємовиключних інвестиційних проектів? 

Література: [4, с. 255; 12, с. 423–498]. 

 

Тема 6 Вартість капіталу корпорації 

Мета: вивчення особливостей формування і використання капіталу 

корпорації на базі концепції часової вартості грошей.  

Короткі теоретичні відомості 

Прийняття фінансових рішень завжди передбачає обмін сьогоднішніх 

грошей на майбутні гроші. Концепція вартості грошей у часі передбачає 

визначення: 

– майбутньої вартості грошей; 

– приведеної (сьогоднішньої) вартості грошей. 

Корпорація формує грошові фонди, тобто капітал, що є в її 

розпорядженні, використовуючи внутрішні резерви та залучаючи зовнішні 

фінансові ресурси. Слід розуміти, що співвідношення між цими джерелами 

капіталу визначається політикою корпорації, яку вона проводить в 

інвестиційній, фінансовій та поточній виробничій діяльності.  

Визначення вартості капіталу та активів і з урахуванням фактору часу. 

Концепція зміни вартості грошей у часі. Базові показники, за допомогою яких 



 17 

враховується дія фактора часу у визначенні ефективності фінансових операцій. 

Оцінка простих акцій. Ціна простої акції з постійним ростом дивідендів 

(формула М. Гордона) і з нерівномірним ростом дивідендів. Визначення ціни 

облігації.  

Завдання до теми 6 

1. Ми взяли у борг 200000 грн. На 5 років при ставці 10 %. Розрахуйте 

щорічний платіж на кінець року до займу. 

2. Сьогодні вітчизняні інвестиції склали 2000 гр. од., через 5 років ми 

одержали 3000 гр. од. Необхідно визначити ставку, що використовується в 

даній ситуації для нарахування складних відсотків. 

3. Для майбутнього навчання через 5 років вам буде потрібно 

щонайменше 4000 гр. од. Для накопичення цієї суми ви вирішили поміщати 

наприкінці кожного року 900 гр. од. на ощадний рахунок у банку. Яку 

мінімальну процентну ставку повинен забезпечити цей банк за умови 

нарахування складних відсотків 

4. Вклад у банк зроблено в сумі 1000 грн строком на 2 роки під 20 % 

річних за умови, що відсотки нараховуються щоквартально. Яка сума коштів 

буде на рахунку через два роки? 

5. Проаналізуємо доцільність придбання підприємством акцій ВАТ за 

ринковою ціною 200 грн та щорічною виплатою дивідендів 35 грн, якщо 

середньоринкова норма прибутку становить 25 %, а щорічний темп приросту 

дивідендів 10 %. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте економічну природу коефіцієнта дисконтування. 

2. Чим відрізняється приведена вартість від нетто–приведеної вартості? 

3. Яким є економічне значення нетто–приведеної вартості? 

4. Що таке ціна капіталу? 

5. У чому різниця між ціною капіталу і ціною фінансового інструменту? 

6. Як визначається ціна капіталу, залученого за допомогою емісії боргових 

інструментів? 
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7. Як визначається ціна капіталу, залученого способом випуску 

привілейованих акцій? 

8. Як визначається ціна капіталу, залученого способом випуску 

звичайних акцій? 

9. Що таке ризик, як він впливає на ціну капіталу? 

10. Наведіть основні положення теорії ризику за Г. Марковіцем. 

11. Наведіть основні положення теорії ризику за В. Шарпом. 

Література: [ 18, с. 365; 23, с. 148– 177]. 

 

Тема 7 Фінансова діяльність підприємств корпоративного типу 

Мета: засвоїти основні особливості фінансової діяльності 

транснаціональних корпорацій. Опанувати вміння домагатись  найкращого 

управління фінансами міжнародних корпорацій, визначення можливості участі 

українських корпорацій у міжнародному ринку капіталів. 

Короткі теоретичні відомості 

Сутність та характерні риси транснаціональних корпорацій.  

Взаємовідносини між державами і транснаціональними корпораціями.  

Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій.  Проблеми 

транснаціоналізації української економіки. 

Тенденції розвитку транснаціональних (міжнародних) корпорацій. 

Основні причини розростання міжнародних компаній: пошук нових ринків, 

сировини, нових технологій; пошук шляхів підвищення економічної 

ефективності виробництва. 

Завдання до теми 7 

1. ПАТ «Емітент» випустило та розмістило на ринку цінних паперів 60 

тис. облігацій із нульовим купоном номінальною вартістю 25 грн. кожна. 

Термін обігу облігацій дорівнює п’ять років. Облігації розміщувалися з 

дисконтом за курсом емісії 78 %. 

2. Статутний капітал акціонерного товариства 30000 грн. Акціонерним 

товариством усього продано 3000 шт. акцій, у т. ч. звичайних – 2700 шт. і 
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привілейованих – 300 шт. Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів 

склав 6300 грн. За привілейованими акціями затверджена фіксована ставка в 

розмірі 30 %. Визначити розмір дивідендів на кожну привілейовану та звичайну 

акцію. 

3. Публічне акціонерне товариство «Астара» випустило 1 тисячу 

привілейованих акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток при 

емісії акцій було оголошено рівним 25% від їх номіналу. Чистий прибуток 

товариства складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство 

повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за привілейованими 

акціями та прибуток на прості акції 

Контрольні питання 

1. Що таке фінансова діяльність? 

2. Які особливості процесу формування капіталу підприємств 

корпоративного типу? 

3. Як формується капітал в акціонерному товаристві? 

4. Які особливості формування капіталу в товариствах з обмеженою 

відповідальність та товариствах з додатковою відповідальністю? 

5. Які функції виконує статутний капітал? 

6. Які основні завдання фінансової діяльності? 

7. Необхідність збільшення та зменшення статутного капіталу 

акціонерного товариства. 

8. Які методи та джерела фінансування підприємств вам відомі? 

9. На яких критеріях ґрунтується прийняття фінансових рішень в 

корпораціях? 

Література: [9, с. 138–151]. 

 

Тема 8 Стратегічне фінансове планування в  міжнародних корпораціях 

Мета: вивчення особливостей формування і використання стратегічних 

напрямів розвитку. Опанування методів розробки прогнозних фінансових 

документів.  
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Короткі теоретичні відомості 

Стратегічні фінансові плани як складова стратегічного планування. Базові 

шляхи економічного розвитку корпорації. Прийняття стратегічних 

довгострокових рішень по інвестиціях. Процес фінансового планування 

капітальних вкладень: вибір доцільних капітальних вкладень за різними 

методами оцінки інвестиційних проектів; оцінка ризикованості проектів; 

оптимальний бюджет капіталовкладень. 

Визначення керівництвом корпорації принципових напрямів фінансової 

політики на плановий період. Бюджетування. Бюджет грошових надходжень і 

витрат корпорації. 

Завдання до теми 8 

1. Визначити заходи з фінансового оздоровлення (санації) вітчизняних 

АТ, що перебувають у важкому фінансовому стані. 

2. Визначення потреби корпорації в оборотних засобах і джерелах її 

покриття. 

3. Розробка фінансової стратегії корпорації. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає відмінність міжнародних стратегій? 

2. У чому полягає необхідність стратегічного планування для ТНК? 

3. Визначте суть і склад імперативів міжнародних стратегій. 

4. Які існують стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій? 

5. У чому полягає зв'язок міжнародних стратегій і національних культур? 

6. У чому полягають переваги глобального розміщення виробництва? 

7. Які існують основні типи міжнародних стратегій? 

8. Які є основні етапи розроблення міжнародних стратегій? 

9. Які існують особливості стратегічного планування в різних формах 

міжнародного бізнесу? 

10. Чим відрізняється система планування в міжнародних і національних 

компаніях? 

Література: [ 23, с.19 – 206; 28, с. 61]. 
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2 ТЕСТИ  

 

1. Корпорація це: 

а) будьа–яке господарське товариство; 

б)  засноване на пайовій участі в капіталі об’єднання, юридичні права 

якого відособлені від прав і зобов’язань його учасників; 

в) товариство, що засноване на приватній власності однієї особи. 

г) нема правильної відповіді.  

2. До функцій фінансів корпорацій не належать: 

а) формування капіталу; 

б) стимулююча; 

в) функція контролю; 

г) нема правильної відповіді.  

3.  До принципів організації корпоративних фінансів належать: 

а) фінансової стійкості; 

б) наочності; 

в) самооплатність і самофінансування; 

г) нема правильної відповіді.  

4.  Серед основних ознак корпорації є: 

а) відсутність права акціонера вільно розпоряджатись своїми акціями; 

б) відповідальність акціонерів за зобов’язаннями корпорації обмежуються 

їх частками в капіталі; 

в) товариство є добровільним об’єднанням на підставі договору; 

г) нема правильної відповіді.  

5. Види акціонерних товариств: 

а) публічні та приватні; 

б) відкриті та закриті; 

в) приватні та державні; 

г) нема правильної відповіді.  
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6. Що являє собою процеси регулювання власником руху його 

корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративним 

підприємством, відшкодування витрат через одержання частки майна при його 

ліквідації, можливих спекулятивних операціях з корпоративними правами. 

а) корпоративне право; 

б) корпоративне управління; 

в) приватне управління; 

г) колективне управління. 

7. Головною метою корпоративного управління є отримання: 

а) частки відсотка; 

б) частини збитку; 

в) частини доходу; 

г) частини прибутку. 

8. За ознакою належності прав власника цінні папери розрізняють: 

а)  іменні і на пред’явника; 

б) приватизаційні; 

в) строкові і безстрокові; 

г) бездокументарні й документарні. 

9. Ринок цінних паперів є складовою частиною: 

а) фінансового ринку; 

б) кредитного ринку; 

в) ринку засобів виробництва; 

г) ринку товарів і послуг. 

10. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на: 

а) короткострокові і довгострокові; 

б) інвестиційні і ринкові; 

в) основні, допоміжні, похідні; 

г) строкові і безстрокові. 

11. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в 

цінні папери виключно в цілях отримання доходу, – це: 



 23 

а) фінансові посередники; 

б) емітенти; 

в) індивідуальні інвестори; 

г) портфельні інвестори. 

12. Визначити номінальну ціну акцій, випущених АТ «Альянс», якщо 

статутний капітал складає 500 тис. грн, а кількість випущених акцій – 20 тис. 

штук: 

а) 25 грн; 

б) 50 грн; 

в) 2,5 грн; 

г) 5 грн. 

13. Визначити додаткову прибутковість цінного паперу, якщо відомо, що 

курсова ціна акції, розміщеної за номіналом 17,5 тис. грн., у перший рік після 

емісії становила 15 тис. грн: 

а) 16,7 %; 

б) 25 %; 

в) 2,5 %; 

г) 1,6 %. 

14. Акціонерне товариство «АТБ» випустило одну тисячу привілейованих 

акцій номіналом 10 грн. Мінімальний річний прибуток за емісії акцій було 

оголошено рівним 25 % від їх номіналу. Визначити розмір дивідендів на одну 

акцію: 

а) 25 грн; 

б) 5 грн; 

в) 2,5 грн; 

г) 4 грн. 

15. Дохід від придбаного цінного паперу включає 

а) дохід у вигляді товарного еквіваленту; 

б) дохід від зміни ринкової вартості цінного паперу; 

в) дохід від зміни вартості й дохід у вигляді дивідендів; 
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г) дохід у вигляді дивідендів і преміальний дохід. 

16. Дайте вірне визначення чистих інвестицій підприємства: 

а) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення 

розміру валових інвестицій підприємства на суму амортизаційних відрахувань; 

б) сума чистих інвестицій підприємства визначається у вигляді різниці 

між сумою амортизаційних відрахувань і сумою валових інвестицій 

підприємства; 

в) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення 

амортизаційних відрахувань на суму інвестиційного проекту; 

г) сума чистих інвестицій підприємства визначається у вигляді різниці 

між сумою інвестиційного проекту і сумою валових інвестицій підприємства. 

17. Інвестиції являють собою: 

а) вкладення капіталу у всіх його формах з метою отримання доходу в 

майбутньому або поточному періоді; 

б) переміщення капіталу з одних активів в інші, ефективніші активи; 

в) вартість грошових коштів, спрямованих на формування активів 

підприємства; 

г) вкладення капіталу в корпоративні права інших підприємств. 

18. Назвіть основні методи оцінювання ефективності реальних 

інвестиційних проектів: 

а) період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності; 

б) коефіцієнт інвестування; коефіцієнт співвідношення власних і 

залучених коштів; коефіцієнт фінансової незалежності; 

в) коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт інвестування; коефіцієнт 

маневрування власними коштами; 

г) чистий приведений дохід; коефіцієнт інвестування; коефіцієнт 

дисконтування. 

19. Назвіть основні форми реального інвестування: 

а) спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва; вкладення 

капіталу в оборотні активи підприємства; вкладення капіталу на соціальний 
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розвиток підприємства; 

б) вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств; вкладення 

капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу в придбання цінних паперів; 

в) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти; 

реінвестування чистого прибутку; придбання цінних паперів; 

г) вкладення капіталу у доходні види грошових інструментів; іноваційне 

інвестування у нематеріальні активи; модернізація. 

20. Частина прибутку (платіж), що проводиться на користь власника 

(довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих юридичною особою 

внаслідок розподілу частини її прибутку: 

а) дивіденд; 

б) відсоток; 

3) кредит; 

4) акредитив. 

21. ПАТ можуть випускати облігації:  

а) лише після повної виплати коштів по випущених акціях;  

б) до моменту виплати коштів по випущених акціях;  

в) одночасно з випуском акцій; 

г) після виплати половини коштів по випущених акціях. 

22. Кошти від розміщення облігацій направляються на:  

а) формування «границі безпеки»; 

б) цілі фінансування стратегічного розвитку; 

в) реінжиніринг бізнес-процесів; 

г) збільшення частки оборотних активів. 

23. Емісія облігацій:  

а) призводить до втрати контролю за управлінням підприємством; 

б) не призводить до втрати контролю за управлінням підприємством; 

в) призводить до зниження середньої ставки кредитного відсотка; 

г) не призводить до зниження середньої ставки кредитного відсотка. 

24. Які цінні папери мають велику можливість розподілу? 
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а) привілейовані акції; 

б)облігації; 

в)прості акції; 

г)векселі. 

25. Модель Гордона – це модель: 

а)загального очікування доходності акції; 

б)визначення теоретичної вартості акції; 

в)постійного росту; 

г)оптимального співвідношення часток простих та привілейованих акцій. 

26. Гарантію по виплаті відсотків має: 

а) облігація; 

б) акція; 

в) вексель; 

г)боргова розписка. 

27. Облігації:  

а) забезпечені майном підприємства та мають пріоритет по задоволенню 

претензій по ним;  

б) не мають пріоритету; 

в) не мають великої можливості розподілу; 

г) не забезпечені майном підприємства. 

28. Рівень ризику облігацій для інвесторів у порівнянні з акціями: 

а) більше; 

б) менше; 

в) однаковий; 

г) не порівнюються. 

29. Облігації: 

а) не можна випускати для формування статутного капіталу та покриття 

збитків; 

б) можуть бути випущенні для формування статутного капіталу; 
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в) можуть бути випущенні для покриття збитків; 

г) можуть бути випущенні для формування резервного капіталу. 

30. Емісія облігацій: 

а) пов’язана з великими фінансовими витратами та витратами часу; 

б) не пов’язана з великими фінансовими витратами та витратами часу; 

в) пов’язана з великими фінансовими витратами; 

г) пов’язана з витратами часу. 

31. Номінал облігації виплачується: 

а) у вигляді піврічних процентних платежів; 

б) щоквартально; 

в) при погашенні; 

г) щороку. 

32. Конвертацій ні облігації  – це: 

а) облігації, відсотки за якими виплачуються лише за наявності прибутку; 

б) облігації, відсоткова ставка за якими залежить від індексу інфляції; 

в) облігації, що можуть бути переведені у звичайні акції по фіксованому 

курсу; 

г) облігації, відсоткова ставка за якими залежить від кількості облігацій. 

33. Доходні облігації – це: 

а) облігації, відсотки за якими виплачується лише при наявності у 

підприємства достатнього рівня прибутку; 

б) облігації, відсоткова ставка за якими залежить від індексу інфляції; 

в) облігації, що можуть бути переведені у звичайні акції по фіксованому 

курсу; 

г) облігації, відсоткова ставка за якими залежить від кількості облігацій. 

34. У Швеції акціями володіє кожний … громадянин 

а) другий; 

б) четвертий; 

в) п’ятий; 

г) третій. 
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35. Цінні папери – це: 

а) грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини 

позики та між особою, яка їх випустила, а також між їх власником; 

б) документи, що засвідчують передачу прав на володіння нерухомим 

майном; 

в) облікові реєстри з ведення рахунків цінних паперів; 

г) розрахункові документи, які використовують для здійснення платежів 

між юридичними особами. 

36. Якої конкурентної стратегії дотримується підприємство, що випускає 

товар з унікальними характеристиками і реалізує його на конкретному сегменті 

ринку: 

а) лідерство у витратах; 

б) зосередження на витратах; 

в) диференціація; 

г) зосередження на диференціації. 

37. Що являє собою сума інвестиції: 

а) вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він не може 

здійснюватися; 

б) дисконтований або недисконтований дохід від здійснення  проекту, 

який включає чистий прибуток і амортизаційні відрахування; 

в) вкладення грошей у придбання корпоративних прав, цінних паперів, 

інших фінансових інструментів. 

38. …….. на стадії утворення акціонерного товариства полягає у виборі 

засновників, виборі форми акціонерного товариства (закритого чи відкритого), 

формуванні місії корпорації: 

а) функція планування; 

б) функція координації; 

в) функція організації; 

г) функція мотивації. 

39. Чиста теперішня вартість проекту це – : 
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а) дисконтований дохід від здійснення пректу: 

б) рівень окупності; 

в)  різниця між величиною грошових потоків; 

40.  Ануїтет – це: 

а) грошовий потік; 

б) фінансова рента; 

в) майбутня вартість грошових коштів. 

41. Вартість грошей: 

а) може підвищитися або понизитися; 

б) завжди є однаковою; 

в) зростає з плином часу; 

42. Знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу 

(ціни) відносно іноземних валют – це:  

а) ревальвація;  

б) валютна інтервенція;  

в) девальвація;  

г) політика валютних обмежень. 

43. Ринок цінних паперів включає: 

а) ринок грошей та ринок капіталів; 

б) первинний та вторинний ринки цінних паперів;  

в) біржовий та «вуличний» ринки;  

г) обліковий, міжбанківський та валютний ринки.  

44. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних 

паперів, є: 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Національний банк України; 

в) Фонд державного майна; 

г) Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. 
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3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Сутність, необхідність і функції корпоративних фінансів. 

2. Управління фінансами корпорації. Оборот капіталу корпорації. 

3. Корпорація як суб’єкт права. Основні ознаки акціонерного товариства, 

визначені в законах. 

4. Види корпорацій, порядок їх утворення і реєстрації.  

5. Управління корпорацією. Права й обов’язки посадових осіб 

6. Значення фінансової звітності. Характеристика форм фінансової 

звітності. 

7. Значення і зміст аналізу фінансової звітності корпорації. 

8. Методи аналізу фінансової звітності. 

9. Стратегія розвитку корпорації. Джерела фінансування розвитку 

корпорації. 

10. Фінансова стратегія корпорації. Концепції фінансової стратегії. 

11. Планування зовнішніх джерел фінансування. 

12. Методи фінансового планування. 

13. Планування грошових потоків. Бюджет грошових коштів. Джерела 

фінансування дефіциту бюджету грошових коштів. 

14. Структура капіталу і ризик. Вимірювання та оптимізація структури 

капіталу. 

15. Вартість грошей у часі. Концепція часової вартості грошей. 

16. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей. 

17. Оцінювання ануїтетів. Ставка дисконтування. 

18. Оцінка корпоративних цінних паперів. Оцінювання акцій. Оцінка 

облігацій. 

19. Ціна капіталу і ризик. 

20. Оцінювання результатів використання портфеля цінних паперів. 

21. Ціноутворення на ринку капіталів. Тимчасова структура процентних 

ставок. 
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22. Структура капіталу корпорації. Теорії структури капіталу корпорації 

Ф. Модільяні та М. Міллера. 

23. Альтернативні теорії структури капіталу. 

24. Дивідендна політика 

25. Методи проведення дивідендної політики. Форми дивідендних виплат. 

Виплата дивідендів акціями. 

26. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів. 

27. Розподіл прибутку в корпораціях США і дивідендна політика. 

28. Планування і фінансування інвестиційного проекту. Поняття бюджету 

капітальних вкладень. 

29. Управління проектами. Оцінювання грошових потоків за проектом. 

30. Економічна оцінка проекту. Методи визначення оцінки проекту. 

31. Значення капітальних вкладень для економічного зростання. 

32. Сутність оборотного (працюючого) капіталу. Ефективність та цикл 

оборотного капіталу. 

33. Управління грошовими коштами і портфелем цінних паперів. 

Призначення грошових коштів. 

34. Вкладення в цінні папери. 

35. Моделі управління грошовими коштами: модель Баумола та модель 

Міллера–Орра. 

36. Управління дебіторською заборгованістю. 

37. Управління товарно–матеріальними запасами. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Система поточного контролю й оцінювання знань з дисципліни 

«Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності» направлена на 

мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. Оцінювання знань 

студентів здійснюється за 100–бальною рейтинговою шкалою (табл. 4.1), яка 

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською 

кредитно–трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 4.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90–100 А  відмінно 

добре 
82–89 В  дуже добре 

74–81 С  добре 

задовільно 
64–73 D  задовільно 

60–63 Е  достатньо 

незадовільно 

35–59 

FX  незадовільно  

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F  неприйнятно  

(повторне вивчення 

дисципліни) 

 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Корпоратитвні фінанси» наведена в табл. 4.2.  
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Таблиця 4.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 

робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 50 балів 

3 
Виконання контрольних робіт за змістовними 

модулями 
до 20 балів 

4 Складання іспиту до 20 балів 

 Разом до 100 балів 

 

 

На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну 

оцінку – 10 балів (5 практичних завдань х 10 балів), тобто загалом максимальна 

кількість балів у ході виконання практичних робіт дорівнює 50. 

Практичне заняття складається з трьох складових і оцінюється за             

10–бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту 

– максимальна кількість балів 2, розв’язування задач – максимальна кількість 

балів 4; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 4.  

4 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно 

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє 

знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників, 

лекційного курсу; 

3 бали – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі 



 34 

помилки; 

2 бали – студент слабо володіє знанням матеріалу, у розкритті змісту 

питань ним були допущені окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і 

категорій, у розв’язуванні задач або відповідях на тестові завдання; питання 

викладене не глибоко, у занадто стислій формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу 

питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно 

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді 

на тестові завдання. 
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Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад ________прим. Зам. №________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 




