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ВСТУП 

 

Зміст навчальної дисципліни: «Корпоративні фінанси» є однією з 

фундаментальних навчальних дисциплін, які формують науково-освітній рівень 

доктора філософії. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів 

науково-освітнього рівня знань як про засади корпоративних фінансів, так і 

виробленню практичних навичок при вирішенні як бухгалтерських, так і 

фінансових питань на підприємствах.  

Мета і завдання вивчення дисципліни. 

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань про розвиток 

теорій фінансів корпорацій та їх практичне застосування. 

Завдання дисципліни – вивчення фінансових аспектів корпоративного 

управління, основних функцій управління фінансами корпорацій, видів 

корпоративних цінних паперів; операцій акціонерних товариств з власними 

акціями і облігаціями; шляхів розвитку ринку корпоративних цінних паперів 

України; фінансової звітності акціонерних товариств та методів обчислення 

основних фінансових показників; вартості капіталу корпорації та показників, 

що характеризують її положення на фінансовому  ринку; політики формування 

власного капіталу, емісійна та дивідендна політика; оперативного управління 

оборотними активами корпорації; рух та прогнозування грошових потоків; 

стратегічного і поточного фінансового планування; змісту фінансової роботи та 

засад функціонування транснаціональних корпорацій. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен. 

знати: теоретичні засади 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; 
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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. 

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, 

поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування 

навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння 

вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час 

позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній 

професійній діяльності 

Самостійна робота над навчальною дисципліною може включати:  

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;  

– вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання;  

– поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової 

інформації;  

– підготовка до виступу на семінарських заняттях та підготовка до 

практичних занять;  

– систематизацію вивченого матеріалу перед заліком; 

– опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших 

виданнях статей;  

– переклад іноземних джерел вутановленої тематики;  

– підготовка та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма Заочна форма 

Лекції, 

години 

Самост. 

робота,  

години 

Лекції, 

години 

Самост. 

робота,  

години 

Змістовий модуль 1 Особливості організації і функціонування корпорацій 

1 Тема 1. Сутність і роль 

корпоративних фінансів у ринковій 

економіці 

2 7 1 13 

2 Тема 2 Фінансова звітність та 

фінансовий контроль у міжнародних 

корпораціях 

2 7 2 14 

3 Тема 3 Особливості формування 

капіталу підприємств 

корпоративного типу 

2 8 2 13 

4 Тема 4 Корпоративні цінні папери на 

ринку капіталу  

2 8 2 14 

5 Разом за змістовим модулем 1 8 30 7 54 

Змістовий модуль 2 Структура капіталу і вибір джерел залучення 

додаткового капіталу 

6 Тема 5 Управління інвестиційною 

діяльність корпорації 

2 8 2 14 

7 Тема 6 Вартість капіталу корпорацій 1 7 1 14 

8 Тема 7 Фінансова діяльність 

підприємств корпоративного типу 

2 8 1 13 

9 Тема 8 Стратегічне фінансове 

планування в міжнародних 

корпораціях 

1 7 1 13 

10 Разом за змістовим модулем 2 6 30 5 54 

Усього 14 60 12 108 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Сутність і роль корпоративних фінансів в ринковій економіці 

Формування капіталу і фінансова політика корпорації. Розподіл капіталу та 

інвестиційна політика корпорації. Правова основа створення акціонерних 

товариств (АТ). Організаційні схеми функціонування корпорацій. Фінансові 

особливості діяльності публічних та приватних акціонерних товариств, їх 

філіалів, представництв, дочірніх підприємств, холдінгових компаній. 

Акціонерне товариство (корпорація або компанія) як юридична особа. 

Обмежена відповідальність акціонерів за зобов’язаннями корпорації. 

Господарські угоди корпорацій. Джерела господарських договорів. Види 

договорів. Права кредиторів у разі зменшення акціонерного капіталу. 

Теми рефератів 

1. Управління фінансами корпорації. 

2. Правовий статус корпорації. 

Питання для самоперевірки 

1. Предмет навчальної дисципліни «корпоративні фінанси». 

2. Основні суб’єкти економічної діяльності, з якими корпорація підтримує 

відносини. 

3. Функції корпоративних фінансів. Розкрийте їх зміст. 

4. Чому економічні відносини корпорації із суб’єктами економічної 

діяльності мають бути юридично оформленими? 

5. Надайте визначення поняття «конкурентна позиція корпорації». 

6. Що таке спіраль вартісного циклу висхідного типу; низхідного типу? 

7. Назвіть основні принципи управління фінансами зарубіжних 

корпорацій. 

8. Обґрунтуйте необхідність існування законодавства, що регулює 

діяльність корпорації та захищає права акціонерів і кредиторів. 

Література: [ 1, с. 28–36; 7, с. 373–376]. 
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  Тема 2 Фінансова звітність та фінансовий контроль у міжнародних 

корпораціях 

 Склад і особливості складання фінансової звітності акціонерних товариств. 

Потенційні прості акції, урахування їх наявності при обчисленні показника 

прибутку на одну просту акцію (ПНА). Фінансова звітність міжнародних 

корпорацій.  

 Особливості контролю в міжнародних корпораціях. Основні системи 

контролю в міжнародних корпораціях. Техніка контролю в міжнародних 

корпораціях. Методи аналізу фінансової звітності корпорації. Розрахунок 

фінансових показників, які дозволяють оцінити фінансовий стан корпорації. 

Система показників, яка визначає положення корпорації на фондовому ринку. 

Теми рефератів 

1. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. 

2. Форми державного регулювання емісії, розміщення і обігу 

корпоративних цінних паперів. 

3. Проблеми розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. 

Питання для самоперевірки 

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)? 

6. У чому особливість складання звіту про зміну фінансової позиції? 

7. Завдання державного регулювання фондового ринку. 

8. Джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану 

корпорації. 

9. Фінансова звітність корпорації, відкрита для опублікування, її 

достовірність. 

10.  Показники форм фінансової звітності, що стосуються виключно АТ. 
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11.  Консолідована фінансова звітність; її призначення. 

12.  Основні фінансові коефіцієнти, що використовуються для загальної 

оцінки фінансового стану АТ. 

13.  Основні фінансові показники, які характеризують положення 

корпорації на фондовому ринку. 

14.  Застосування інтегральних показників фінансового стану корпорації. 

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

 

Тема 3 Особливості формування капіталу підприємств 

корпоративного типу 

Визначення вартості капіталу та активів і з урахуванням фактору часу. 

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

ураховується дія фактора часу у визначенні ефективності фінансових операцій. 

Оцінка простих акцій.  

Внутрішні і зовнішні джерела, які формують капітал корпорації. Грошові 

надходження від поточної господарської діяльності і продажу частки активів як 

внутрішні джерела фінансування розвитку корпорації. Залучення зовнішніх 

джерел: отримання банківських кредитів, випуск облігацій, випуск нових акцій. 

Переваги фінансування розвитку корпорації з внутрішніх джерел. Чинники, що 

впливають на вибір джерел фінансування. Поняття середньозваженої вартості 

капіталу. Показник граничної вартості капіталу. Сучасні підходи до оцінки 

акціонерного капіталу. 

Теми рефератів 

1. Структура капіталу корпорації, шляхи її оптимізації. 

2.  Основні методи оцінки вартості компанії — метод дохідний, метод 

аналогів (ринковий), метод майновий (акумулювання активів). 

3.  Застосування показників середньозваженої та граничної вартості 

капіталу у плануванні діяльності корпорації. 

4. Формування статуту капіталу підприємства 
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Питання для самоперевірки 

1. Структура капіталу корпорації, шляхи її оптимізації. 

2. Основні методи оцінки вартості компанії - метод прибутковості, метод 

аналогів (ринковий), метод майновий (акумулювання активів). 

3. Застосування показників середньозваженої та граничної вартості 

капіталу у плануванні діяльності корпорації. 

4. Сутність і основні положення теорії «портфеля». 

5. Сутність концепції ефективного ринку, її застосування в управлінні 

фінансами корпорації. 

6. Дивідендна політика корпорації, її вплив на структуру капіталу і курс 

акцій. 

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

 

Тема 4 Корпоративні цінні папери на ринку капіталу  

Роль корпоративних облігацій у фінансовій діяльності АТ. Різновиди 

корпоративних облігацій. Конвертовані облігації як цінні папери з особливими 

правилами для інвесторів. Єврооблігації як інструмент позичання капіталу 

великими корпораціями на міжнародних фондових ринках. Особливості 

депозитарних розписок. Застосування корпораціями короткострокових цінних 

паперів (векселів, складських свідоцтв та ін.) у поточній фінансовій діяльності. 

Застосування корпораціями похідних цінних паперів (деривативів). 

Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. 

Процедури емісії акцій та корпоративних облігацій. Особливості процедур 

андерайтингу та розміщення цінних паперів за підпискою. Рейтинги акцій і 

облігацій. 

Теми рефератів 

1. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. 

2. Форми державного регулювання емісії, розміщення і обігу 

корпоративних цінних паперів. 

3. Проблеми розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. 
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Питання для самоперевірки 

1. Яким є місце корпорації на фінансовому ринку як його суб’єкта? 

2. В яких сферах фінансового ринку бере участь корпорація? 

3. Значення ринку акцій для розвитку нових високотехнологічних 

виробництв. 

4. Назвіть фінансові інструменти, які може емітувати корпорація. 

5. Роль фінансового ринку в злиттях та поглинаннях. 

6. Що таке «золота акція», якими є її права? 

7. Види акцій, їх характеристика. 

8.  Корпоративні облігації: різновиди, порядок розміщення. 

9.  Похідні цінні папери (деривативи), їх роль в діяльності корпорації. 

10.  Механізм первинного розміщення цінних паперів корпорації. 

11.  Рейтинг корпоративних цінних паперів. 

12.  Подрібнення та консолідація акцій. 

13.  Обмеження щодо випуску привілейованих акцій і облігацій. 

14.  Випуск корпораціями конвертованих облігацій і варіантів. 

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

 

Тема 5 Управління інвестиційною діяльність корпорації 

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. Міжнародні інвестиційні програми. Планування капітальних 

вкладень у транснаціональних корпораціях. Висока ступінь інноваційності як 

характерна ознака інвестиційної діяльності ТНК. Ефективність витрат на 

фінансування наукових досліджень та інновацій. 

Теми рефератів 

1. Аналіз чутливості як метод визначення ризикованості проекту. 

2. Модель Монте-Карло — поглиблений аналіз чутливості та «дерево 

рішень» 
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Питання для самоперевірки 

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 підгрунті балансової 

норми прибутку. 

7. З якою метою використовується ранжирування проектів? 

Література: [23, с. 256–359; 7; 28, с. 232– 258]. 

 

Тема 6 Вартість капіталу корпорацій 

Визначення вартості капіталу та активів і з урахуванням фактору часу. 

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

враховується дія фактора часу при 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. Визначення ризику і доходу інвестиційного 

портфеля; методи зниження ризику портфеля. Етапи створення і розвитку теорії 

«портфеля». Показники, що визначають положення корпорації на фінансовому 

ринку. Визначення вартості грошей у часі.  

Теорія приведеної (сьогоднішньої) вартості. Майбутня вартість капіталу. 

Компаундинг і дисконтування. Ціна капіталу, залученого через емісію акцій. 

Ціна капіталу, залученого через емісію облігацій. Значення інформації про рух 

ціни капіталу. 

Теми рефератів 

1. Теорія раціонального, або оптимального, портфеля фінансових 

інвестицій. 

2. Моделлю оцінювання капітальних активів (МОКА). 



 13 

Питання для самоперевірки 

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? 

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 

Тенденції розвитку транснаціональних (міжнародних) корпорацій. 

Основні причини розростання міжнародних компаній: пошук нових ринків, 

сировини, нових технологій; пошук шляхів підвищення економічної 

ефективності виробництва; прагнення уникнути політичних і законодавчих 

перешкод; диверсифікація вкладень капіталу. 

Чинники, що визначають особливості управління фінансами корпорацій, 

які діють на території кількох країн. Підвищення фінансового ризику і 

складність управління фінансами в міжнародних компаніях. Засоби хеджування 

валютних ризиків. Переваги здійснення фінансової діяльності в кількох країнах. 

Міжнародні ринки капіталу. Міжнародні інвестиційні програми. Планування 

капітальних вкладень у транснаціональних корпораціях. 
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Теми рефератів 

1. Особливості фінансової діяльності транснаціональних корпорацій. 

2. Особливості управління фінансами міжнародних корпорацій. 

3. Міжнародний ринок капіталів і можливість участі українських 

корпорацій у ньому. 

Питання для самоперевірки 

1. Стратегії розвитку, що домінують серед провідних зарубіжних 

корпорацій. 

2. Причини створення транснаціональних корпорацій. 

3. Фінансові ризики, пов’язані з діяльністю ТНК. 

4. Хеджування валютних ринків як важлива функція управління 

фінансами ТНК. 

5. Фінансові інструменти, що використовуються ТНК для хеджування 

ризиків. 

6. Фінансові переваги міжнародних корпорацій. 

7. Міжнародні ринки капіталів і участь корпорацій в їх функціонуванні. 

8. Особливості планування капіталовкладень ТНК. 

Література: [9, с.138–151]. 

 

Тема 8 Стратегічне фінансове планування в  міжнародних корпораціях 

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. 

Умови для ефективного фінансового планування. Зв’язок оперативного і 

стратегічного планування. Підходи до оптимізації планування. Контроль за 

виконанням планових показників. План фінансової санації як складова 
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фінансового планування українських АТ, що перебувають у складному 

фінансовому стані. Основні види санаційних заходів. 

Теми рефератів 

1. Особливості фінансової діяльності транснаціональних корпорацій. 

2. Особливості управління фінансами міжнародних корпорацій. 

3. Міжнародний ринок капіталів і можливість участі українських 

корпорацій у ньому. 

4. Умови ефективного фінансового планування. 

5. Короткострокове фінансове планування. 

Питання для самоперевірки 

1. З якою метою корпорація здійснює планування своєї виробничої та 

фінансової діяльності? 

2. Які плани складають фінансисти корпорації? 

3. Які документи належать до фінансового плану? 

4. Що таке касовий бюджет; як він складається? 

5. Як використовується прогноз продажу під час фінансового планування? 

6. Назвіть основні методи складання прогнозних фінансових документів. 

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

 

1. Сутність і роль корпоративних фінансів у ринковій економіці. 

2. Поняття та економічна природа корпоративних фінансів. 

3. Функції та принципи організації корпоративних фінансів. 

4. Особливості корпоративної власності: історія становлення, сучасний 

стан. 

5. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. 

6. Корпорація як суб’єкт права. 

7. Поняття та види господарських товариств. 

8. Правове забезпечення діяльності корпорації. 

9. Статутний капітал та корпоративні права. 

10.  Фінансова звітність та фінансовий контроль у міжнародних 

корпораціях. 

11.  Фінансова звітність міжнародних корпорацій.  

12.  Особливості контролю в міжнародних корпораціях.  

13.  Основні системи контролю в міжнародних корпораціях. 

14. Техніка контролю в міжнародних корпораціях. 

15.  Особливості формування капіталу підприємств корпоративного типу. 

16.  Особливості формування капіталу підприємств корпоративного типу. 

17.  Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних товариств. 

18.  Форми та джерела фінансування підприємств корпоративного типу. 

19.  Критерії прийняття фінансових рішень у корпораціях. 

20.  Корпоративні цінні парери на ринку капіталу. 

21.  Види корпоративних цінних паперів та їх особливості. 

22. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку.  

23.  Становлення і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів. 

24.  Державний контроль у сфері випуску та обігу корпоративних цінних 

паперів. 

25.  Управління інвестиційною діяльністю корпорації. 
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26.  Сутність і класифікація інвестицій корпорації. 

27.  Управління реальними інвестиціями. 

28.  Управління фінансовими інвестиціями. 

29.  Оцінка доцільності інвестування. 

30.  Вартість капіталу корпорацій. 

31.  Економічна природа вартості капіталу. 

32.  Середньозважена і гранична вартості капіталу. 

33.  Підходи та методи щодо оцінки вартості підприємств.  

34.  Показники, що визначають положення корпорації на фінансовому 

ринку. 

35. фінансова діяльність транснаціональних корпорацій. 

36.  Сутність та характерні риси транснаціональних корпорацій. 

37.  Взаємовідносини між державами і транснаціональними корпораціями. 

38.  Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій. 

39.  Проблеми транснаціоналізації української економіки. 

40.  Стратегічне фінансове планування в  міжнародних корпораціях. 

41.  Суть стратегічного фінансового планування. 

42.  Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. 

43. Основні етапи розроблення і реалізацій фінансових стратегій. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Корпоративні 

фінанси» організовується за двома формами. Перша – обов’язкові для 

виконання завдання. Друга – вибіркові завдання. 

Обов’язкові включають: виконання домашніх розрахункових завдань; 

підготовки презентацій; захист матеріалів рефератів за заданою 

проблематикою. 

До вибіркових завдань належать: складання комплексного фінансового 

кросворду для розв’язання в групі; аналітичний (критичний) огляд наукових 

публікацій за заданою проблематикою; написання наукової роботи за заданою 

проблематикою; проведення дослідження проблемних питань, результати якого 

проходять апробацію на науково-практичних конференціях. 

Контроль за обов’язковою самостійною роботою студента передбачає 

перевірку правильності виконання модульних завдань. Максимальну оцінку 

отримують студенти, які виконали усі завдання. Розробка презентацій на задану 

тематику та їх захист дає можливість студенту отримати додаткові бали. Захист 

рефератів оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів.  Вибіркова самостійна робота 

студента дає можливість набрати додатково до 50 балів, в залежності від виду і 

кількості робіт, виконаних студентом. 

При самостійній роботі студенти повинні користуватися підручниками,  

наведеними у списку літератури, методичні вказівки для практичної роботи з 

дисципліни, які можна отримати в методичному кабінеті при кафедрі фінансів і 

кредиту. Також обов’язковим є опрацювання періодичних видань, таких як 

«Фінанси України», «Світ фінансів», «Вісник Національного банку» та інші з 

метою виявлення проблемних питань та пошуку шляхів їх вирішення. 

Методичні вказівки містять у собі детальний перелік питань для 

самостійного опрацювання із зазначенням форми навчання, у якій потрібно їх 

опрацьовувати. Також наведені теми рефератів, що дозволить студентам 

глибше ознайомитися з актуальними питаннями окремих тем. 
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Самостійну роботу студент може здійснювати як у домашніх умовах з 

використанням мережі Інтернет, так і в бібліотеці. З будь-якими питаннями, що 

виникають у процесі самостійної роботи, студенти можуть звертатися до 

викладача згідно із затвердженим графіком консультацій в аудиторію № 5501. 

 

    Таблиця 1 

Оцінювання успішності студентів 
 

Види самостійної 

роботи 

Планові терміни 

виконання 

Форма контролю та 

звітності 

Максимальн 

кількість балів 

 Обов’язкова самостійна робота 

1.1 Виконання 

домашніх 

розрахункових 

завдань 

Протягом  

семестру 

Індивідуальний 

захист під час 

консультацій 

30 

1.2 Підготовки 

презентацій 

Протягом  

семестру 

Оцінювання під час 

заняття 

10 

1.3 Підготовка до 

модульних 

контрольних 

робіт 

2 модулі за семестр у 

терміни, визначені 

викладачем згідно 

навчальної програми 

Перевірка 

правильності 

виконання 

модульних 

контрольних робіт 

(10х2) 

20 

1.4 Написання 

реферату за 

заданою 

проблематикою 

Узгоджується з 

викладачем, який веде 

практичні заняття 

(1 реферат на семестр) 

Презентація та 

обговорення 

результатів 

виконання 

індивідуальних 

завдань під час 

практичного заняття 

5 
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За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання 

( за вибором студента) 

1.1 Складання 

комплексного 

фінансового 

кросворду для 

розв’язання в групі 

Узгоджується з 

викладачем, який 

веде практичні 

заняття 

 

 5 

1.2 Підготовка тез 

доповідей на 

наукову 

конференцію 

Узгоджується з 

викладачем, який 

веде семінари 

 

Виступ на конференції 15 

 1.3 Написання 

наукової статті та 

підготовка її до 

публікації 

Узгоджується з 

викладачем, який 

веде семінари 

 

Публікація наукової 

статті 

 

 

 

30 

Усьго балів ..........................................................................................................    ........50 

 



 20 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Уряд, кур’єр. – 

2006. – № 75.  

2. Закон України «Про акціонерні товариства» // Уряд, кур’єр. – 2008. –         

№ 202.  

3. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» // 

Відомості Верховної Ради України. –  1992. – № 24. 

4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 11. 

5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» від 28.11.96//Уряд, кур’єр. – 1996. – № 223–224. 

6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (зі змін, і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. 

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»  від 12.07.01 // Уряд, кур’єр. – 2001.  № 154.  

8. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.06 // Уряд, 

кур’єр. – 2006. –  № 73–74. –  18 квіт. 

9. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.01 // Уряд, кур’єр.  2001. – № 74. – 

25 квіт. 

10. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 // Уряд, кур’єр. 

– 2001. – № 78. – 4 трав. 

11. Про корпоратизацію підприємства: Указ Президента України від 

15.06.93 №210. 

12. Про холдингові компанії, які створюються в процесі корпоратизації і 

приватизації : Указ Президента України від 11.05.94 // Уряд, кур’єр. – 1994. –  

№ 76–77. 

13.  Бабіченко В. В. Корпоративні фінанси : сучасна парадигма розвитку : 

[моногр.] / В. В. Бабіченко. – К. : ИД «Виниченко», 2014. – 552 с. 



 21 

14.  Грідчіна В. М. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна 

практика): навч. посіб. – 2–ге вид. стереотип. / В. М. Грідчіна – К. :МАУП, 

2002. – 232 с. 

15.  Грідчіна В. М. Управління фінансами акціонерних товариств: навч. 

посіб./ В. М. Грідчіна. – K.: А.С.К., 2005. – 384 с. 

16.  Дєєва H. М. Управління корпоративними фінансами: навч. посіб. /       

Н. М. Дєєва, В. Я. Олійник, Т. Ф. Григора, А. В. Буряк. – К. :ЦУЛ, 2007. – 200 с. 

17.  Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління /                     

А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2007. –287 с. 

18.  Загородній А. Г. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний 

словник/ А. Г. Загородній, Г. Л.Вознюк – К.: Кондор, 2007. – 84 с. 

19.  Карелин В. С. Финансы корпораций: практикум / В. С. Карелин. – М. : 

Издательско–торговая корпорация «Дашков и К0», 2005. – 123 с. 

20.  Навчально–практичний посібник «Курсом реформ – облік 2000». Дн. : 

ТОВ «Баланс–Клуб», 2000. – 256 с. 

21.  Поважний О. С. Корпоративне управління : підручник / О.С. Поважний, 

О. О. Орлова – К. : Вид–во «Кондор», 2013. – 244 с. 

22.  Ю.Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних 

корпораціях : навч. посібник / О. В. Плотніков. – К : Кондор, 2004. – 252 с. 

23.  Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. /                             

Н. В. Прямухіна. – K.: Вид–во «Кондор», 2016. – 304 с. 

24. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. С. Ситник. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с. 

25.  М.Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: підручник / 

Суторміна В. М. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с. 

26.  Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Р. А. Слав’юк – К. : 

ЦУЛ, 2002. – С. 34 – 47. 

27.  Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: навчальний посібник /                

О. С. Філімоненков. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. С. 53 – 78. 

28.  Фінанси підприємств. Курс лекцій: навчальний посібник / За ред. д.е.н., 



 22 

проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2012. – 100 с. 

29.  Фінанси підприємств: підручник / За ред. д.е.н., проф.                                

А. М. Поддєрьогіна. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. :КНЕУ, 2002. – 571 с. 

30.  Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: навч. 

посіб. / Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик,             

Л. Д. Буряк та ін.; восьме вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2013. – 249 с. 

31. Ясишена В. В. Систематизація основних, елементів управління 

грошовими потоками підприємства / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // 

Економічний простір. – 2016. – № 106. – С. 241–254. 

 

     Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.minfm.gov.ua/. 

2.  Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua 

3.  Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/. 

4.  Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.worldbank.org/. 

5.  Офіційний сайт Асоціації українських банків [режим доступу: 

http://www.aub.com.ua]. 

6.  Офіційний сайт державний комітет статистики України [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

7.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua 

8. Лига. Нет Финанси : http://biz.liga.net/industriya/ 

9. Україна фінансова: http://www.ufin.com.ua/index.htm 

10.  Forbes.ua: http://forbes.net.ua/ 

 

 

http://www.minfm.gov.ua/
http://me.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.worldbank.org/
http://www.aub.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://biz.liga.net/industriya/
http://www.ufin.com.ua/index.htm
http://forbes.net.ua/


 23 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Корпоративні фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 072 − «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

 

Укладач к. е. н., доц. Л. М. Хоменко 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та фінансів В. І. Глухова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 




