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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

   

Дисципліна “Корпорації та фінансова інфраструктура”  передбачає послідовне 

вивчення теоретичних засад корпоративних фінансів, особливостей формування 

капіталу корпорації і його розподілу за напрямами інвестування, а також опанування 

методів аналізу фінансової звітності корпорації для прийняття рішень щодо її 

фінансових та інвестиційних цілей, оцінки ринкової вартості компанії. 

 

Мета 

дисципліни 

Предметом  навчальної дисципліни «Корпорації та фінансова інфраструктура» є 

система корпоративних відносин та фінансові аспекти розвитку корпоративної форми 

власності  

Метою – є формування у студентів системи знань у сфері функціонування та взаємодії 

інституцій фінансової інфраструктури та концептуальні основи та принципи організації 

корпоративних фінансів і їх теоретичне застосування. 

Завдання  полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань у сфері 

корпоративних фінансів. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти 

теоретичні основи і принципи організації корпоративних фінансів, системи 

забезпечення фінансової діяльності корпорації, особливості реалізації її фінансової та 

дивідендної політики, концептуальні засади управління вартістю та структурою 

капіталу корпорації, способи й методи фінансування її інвестиційної діяльності; методи 
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та основні групи коефіцієнтів, що застосовуються при аналізі фінансової звітності та 

оцінці ринкової вартості корпорації. уявлення про стан й особливості розвитку 

корпоративних відносин в Україні; розуміння основ організації корпоративних 

фінансів; формування знань про операції з корпоративними цінними паперами на 

ринку капіталів корпорацій;  оволодіння методичними підходами до оцінки доцільності 

здійснення інвестицій й визначення вартості бізнесу. 
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Обсяг курсу 

Аудиторні години:                      80 годин   з них: 

- лекції                                                           32 години  

- семінарські/практичні заняття                 16 годин  

- самостійна робота                                     50 годин 

- індивідуальна робота                                22 годин 

Компетент-

ності та 

програмні 

результати 

навчання  

 

Загальні компетентності (ЗК) 

Загальні компетенції згідно освітньо-професійної програми, які набуває студент 

після вивчення курсу: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у 

новій ситуації.  

ЗК8. Здатність працювати як у команді, так і автономно.  
ЗК9.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1.Здатність досліджувати теоретичні основи і принципи організації 

корпоративних фінансів, господарські товариства, як об’єкт корпоративного 

управління. Особливості створення та функціонування акціонерних товариств в 

Україною. 

СК2. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

корпоративних фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

СК3.Здатність дослідити загальну характеристику, корпоративних цінних 

паперів. Фондові біржі та інші організаційні посередники на фондовому ринку.   

СК4 Здатність дослідити зміст, фінансову діяльність підприємств 

корпоративного типу та вартість капіталу корпорації. 

СК5. Здатність розуміння особливаостей про дивідентну політика корпорації та 

використання позикового капіталу 

СК6. Здатність дослідити суть та структуру суспільного виробництва. Фактори 

суспільного виробництва. Поняття та класифікацію ресурсів підприємства. 

 

 
Програмні результати навчання 

відповідно до освітньо-професійної (ПР) 
ПР01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу корпоративних фінансів; 
ПР02 Уміння проводити дослідження фінансової діяльності підприємств 
корпоративного типу; 
ПР03 Здатність до генерування нових ідей;. 
ПР04 Здатність аналізувати корпоративні фінанси; 
 ПР05.Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик корпоративних фінансових систем, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР06 Здатність застосовувати сучасні технології хеджування та оцінювання ризиків 
ПР07 Уміння пояснити факти, правила, принципи, взаємозв’язки у сфері соціально 
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економічних відносин 
ПР08 Уміння застосовувати знання, ідеї, правила, нормативи із споріднених галузей 
знань у сфері корпоративного фінансового управління;  
ПР09 Уміння управління грошовими коштами і портфелем цінних паперів.  
ПР010 Здатність здійснювати аналіз та планування фінансової діяльності корпорації; 
ПР011 Здатність пояснювати отримані результати, робити висновки, пропонувати 
варіанти вдосконалення системи управління корпоративними фінансами. 

Ключові слова 
Корпорації, інфраструктура, фінанси, корпоративна система управління, корпоративна 

культура, корпоративний контроль. 

Формат курсу 

Очний   

Проведення лекцій, семінарських/практичних занять, консультацій. 

 

Теми 

Тема 1. Теоретичні основи і принципи організації корпоративних фінансів 

Тема 2 Господарські товариства, як об’єкт корпоративного управління. Особливості 

створення та функціонування акціонерних товариств в Україні. 

Тема 3 Корпоративні цінні папери. Фондові біржі та інші організаційні посередники на 

фондовому ринку.   

Тема 4. Фінансова діяльність підприємств корпоративного типу. 

Тема 5. Вартість капіталу корпорації 

Тема 6. Дивідендна політика корпорації 

Тема 7. Використання позикового капіталу 

Тема 8. Бюджетування капітальних вкладень  

Тема 9. Управління оборотним капіталом корпорації 

Тема 10.  Внутрішньо корпоративна система управління  

Тема 11. Фінансове планування та контроль 

Тема 12. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Поточний контроль/ залік 

Пререквізити "Фінансовий менеджмент», «Финок фінансових послуг», «Методологія наукових 

досліджень у фінансах, митній та податковій справі» 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, 

мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів: 

- лекція (оглядова/тематична);  

- семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих 

групах). 

Опитування Опитування проводиться на семінарських/практичних заняттях у вигляді есе, 

вирішення кейсу, тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до 

екзамену 

1. Дайте поняття корпорація? 

2. Які основні функції фінансів корпорації? 

3. Назвіть ознаки, що характеризують корпорацію? 

4. У чому полягають характерні ознаки корпоративної власності? 

5. Назвіть внесок у формування корпоративних відносин Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку? 

6. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. 

7.  Які моделі корпоративного управління ви знаєте? 

8. Дайте поняття суті господарського товариства? 

9. Які господарські товариства відносяться до корпоративного типу? 

10. Які вимоги до установчих документів господарських товариств? 

11. Які характерні риси товариства з обмеженою відповідальністю? 

12. Які типи акціонерних товариств існують в Україні? 

13. В чому полягають особливості створення акціонерних товариств? 

14. Які завдання покладені на виконавчий орган акціонерного товариства? 

15. Які види реорганізації акціонерних товариств ви знаєте? 

16. Функції акцій за умов розвиненого фондового ринку. 



17.  Основні ознаки класифікації акцій. 

18. Роль корпоративних облігацій у діяльності АТ. 

19.  Які цінні папери крім акцій і облігацій можуть використовувати корпорації у 

своїй діяльності? 

20. Особливості емісії і розміщення акцій на первинному ринку. 

21. Для чого АТ можуть викупати власні акції? 

22. Що таке рефінансування облігацій? 

23. Етапи розвитку фондового ринку України. 

24. Державне регулювання фондового ринку у США, Великій Британії та 

Німеччині. 

25. Що таке фінансова діяльність? 

26. Особливості процесу формування корпоративного капіталу? 

27. Які функції виконує статутний капітал? 

28. Які методи джерел фінансування підприємств вам відомі? 

29. Необхідність збільшення або зменшення статутного капіталу акціонерного 

товариства? 

30.  Як визначається вартість капіталу і вартість активів з урахуванням фактора 

часу? 

31. Як визначається теперішня (теоретична) ціна акцій та облігацій? 

32. Сутність сучасних теорій інвестування Г. Марковиця, У. Шарпа, Дж. Тобіна. 

33. Що характеризують коефіцієнти α і β? 

34. Як визначається необхідна ставка доходу цінних паперів за моделлю САРМ? 

35.  Що показує лінія ринку капіталу SML? 

36.  Чим відрізняється “арбітражна модель”(АРМ) оцінки капітальних активів від 

моделі САРМ? 

37.  Як застосовуються показники середньозваженої вартості капіталу і граничної 

вартості капіталу? 

38.  Які види вартості активів можна визначити у процесі їх оцінки? 

39.  Як визначається вартість фірми за методами дохідності та ринкового підходу? 

40. Що таке дивіденди, хто і як їх виплачує? 

41. У якій формі виплачуються дивіденди? 

42. Назвіть види дивідендів, виплачуваних за звичайними акціями. 

43. Дайте визначення дивідендної політики. 

44. У чому полягає основна трудність під час розроблення дивідендної політики? 

45. Назвіть основні коефіцієнти, на підставі яких можна дати загальну оцінку 

дивідендної політики корпорації. 

46. Назвіть основні теорії дивідендної політики. 

47. У чому сутність дивідендної політики, запропонованої Міллером і Модільяні? 

48. У чому полягає сутність дивідендної політики «синиця в руці»? 

49.  

50. Дайте поняття позиковому капіталу? 

51. Головні чинники, які впливають на залучення позикового капіталу? 

52. Переваги позикового капіталу? 

53. Як оцінити ціну капіталу залученої за рахунок облігаційної позики? 

54. В чому полягає суть ефекту фінансового важеля? 

55. Як ви розумієте поняття кредитоспроможність позичальника? 

56. Як ви розумієте бюджет капітальних вкладень? 

57. Дайте визначення інвестиційному проекту. Чим він відрізняється від циклічної 

діяльності підприємства? 

58. Накресліть схему інвестиційного проекту. 

59. Накресліть схему проектного циклу. 

60. Що треба розуміти під управлінням проектом? 

61. Як оцінюються грошові потоки за проектом? 

62. Які два зустрічні грошові потоки вам відомі? 

63. Яка особливість урахування амортизації у визначенні грошових потоків? 

64. Назвіть основні види ризиків, що звичайно виникають під час здійснення 

проекту. 

65. Назвіть основні моделі, застосовувані під час визначення проектного ризику. 

66. Покажіть особливості аналізу чутливості як методу оцінювання ризику проекту. 



67. Покажіть особливості аналізу сценарію виконання проекту як методу 

оцінювання ризику проекту. 

68. Чим характеризується метод моделювання в аналізі ризику проекту? 

69. Як використовується теорія ігор в аналізі ризику проекту? 

70. Назвіть методи економічної оцінки проекту. 

71. Як визначається внутрішня ставка прибутку? Напишіть формулу. 

72. Як ви розумієте показник «чиста приведена вартість»? Напишіть формулу. 

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

74. У чому полягає їх значення для визначення прибутковості проекту? 

75. Дайте визначення оборотного капіталу. 

76. У чому полягає економічна сутність оборотного капіталу? 

77. Які чинники впливають на ефективність оборотного капіталу? 

78. Як ви розумієте цикл оборотного капіталу? 

79. Назвіть причини зберігання частини поточних активів у грошовій формі, 

поясніть економічне і фінансове значення кожної з причин. 

80. У чому полягають особливості політики корпорацій щодо прискорення 

припливу коштів? 

81. Які особливості формування портфеля цінних паперів корпорацій? 

82. Назвіть моделі управління грошовими коштами. 

83. Поясніть сутність моделі управління грошовими коштами Баумола. 

84. Напишіть формули, побудуйте графік за Баумолом. 

85. Поясніть сутність моделі управління грошовими коштами Міллера–Орра. 

86. Напишіть формули, побудуйте графік за Міллером–Орром. 

87. Поясніть сутність фінансового планування. 

88. Як ви розумієте стратегію розвитку корпорації? 

89. Охарактеризуйте п’ятирічний план розвитку корпорації. 

90. Розкрийте зміст основних концепцій стратегічного фінансового планування. 

91. У чому різниця між поняттями «прогнозування» і «планування»? 

92. Назвіть два основні коефіцієнти, які визначають можливості економічного 

зростання корпорації. 

93. Напишіть формули коефіцієнтів внутрішнього зростання і коефіцієнта стійкого 

зростання. 

94. У чому полягає значення коефіцієнтів прибутковості? Які коефіцієнти вам 

відомі? 

95. Як і з якою метою визначаються зовнішні джерела фінансування економічного 

зростання корпорації? 

96. Напишіть формули розрахунку потрібної суми, яку необхідно одержати з 

зовнішніх джерел. 

97. Які коефіцієнти визначають структуру зовнішніх джерел фінансування 

економічного розвитку? 

98. Дайте характеристику основного методу складання прогнозних фінансових 

документів. 

99. Які активи і зобов’язання називаються спонтанними? Поясніть причину 

спонтанності. 

100. Назвіть основні дії фінансового аналітика, які він виконує під час складання 

прогнозного балансу. 

101. Основні причини утворення ТНК. 

102.  Чому хеджування валютних ризиків посідає важливе місце в управлінні 

фінансами ТНК? 

103. Фінансові інструменти, призначені для хеджування. 

104. Які складності виникають при плануванні зарубіжних інвестицій? 

105. Який зиск мають ТНК від збільшення витрат на фінансування інновацій? 

 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для  комунікації та опитувань, виконання домашніх завдань, 

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний,   

підсумковий контроль) і програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Teams, 



Microsoft Forms,   Zoom,  Moodle, Microsoft Outlook. 

Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних 

вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого 

терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка знижується на 10 % (якщо 

заборгованість не була обумовлена поважними причинами), а якщо заборгованість 

виникла з поважних причин (напр., по хворобі студента) - зниження оцінки не 

передбачається; 

- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично – 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали від 90-100 балів; 

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право 

підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності:  
- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 

балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час 

виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за 

завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені   даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом відвідування; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі. за погодженням із керівником курсу студент може презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

занятті; 

- студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання 

усіх видів  робіт, передбачених курсом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії 

оцінювання  

 Поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає суму оцінок за 

семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу (максимальна кількість балів – 

50).  

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає модульну 

контрольну роботу (максимальна кількість балів – 50).  

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 
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5 5 5 5 5 5 5 5 10 50 50 100 

*поточний контроль приймають викладачі, які проводять семінарські/практичні 

заняття. 

 

Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт 

 
Види 

робіт 
Критерії оцінювання 
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Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) 

студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної/письмової відповіді (захисту виконаної практичної роботи). Відсутність тієї чи 

іншої складової знижує оцінку. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

 

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але  при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

 

 

 

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

 

 

2 



цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 
Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 
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Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється на семінарах та під 

час підсумкового семестрового контролю. 
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Ін
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ІН
Д

З
) 

Максимальна кількість балів ІНДЗ роботу 

Критерії оцінювання: 

Виконання одного із видів робіт: 

- аналіз наукових публікацій за заданою темою; 

- написання наукової статті; 

- пошук та аналіз банківських статистичних даних; 

- написання рефератів; 

- підготовку доповідей на конференції; 

- виконання конкурсних наукових робіт тощо. 

Розгорнутий , вичерпний виклад змісту питань; опрацювання необхідних 

нормативно-правових актів; використані матеріали періодичних наукових 

видань; посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань; використані 

фінансові матеріали. 

- студент самостійно може формулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження; 

- присутній творчий підхід та використано новітні інформаційні технології 

10 

 

 

10 

- робота недостатньо обґрунтована, неповна; 

використані матеріали лише підручника, або застарілі матеріали при: 

- пошуку та аналізі статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

 

 

8 

- робота виконана не в повному обсязі; 

- використані матеріали лише підручника, або застарілі матеріали при: 

- пошуку та аналізі статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

- завдання розв’язані з помилками в розрахунках; 

- студент частково може сформулювати висновки за результатами 

проведеного 

дослідження 

 

 

6 

- робота виконана не правильно; 

- студент самостійно не може сформулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження; 

 

 

4 

- індивідуальна робота виконана не правильно;  

- студент не дотримався вимог до виконання. 

 

1 

М
о

д
у
л

ь
н

а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

(м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

 к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 –
 5

0
).

  

                  

Модульна контрольна робота (максимальна кількість балів – 50). 

Критерії оцінювання 

Тестові завдання, та описове питання - 50 балів 

Тестові завдання виконані без описовго питання – 30 балів 

Тестові завдання виконані частково, без описовго питання – 20 балів 

 

50 

 

 

 

 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про контроль 

та оцінювання навчальних досягнень  здобувачів вищої освіти у Львівському  національному університеті 

імені Івана Франка. 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

 

 

 

 

90-100 

Студент демонструє повні знання навчального матеріалу в 

обсязі, що відповідає програмі дисципліни «Корпорації та 

фінансова інфраструктура», правильні і обґрунтовані дає 

відповіді. Вміє використати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та 

зіставляти дані і робити правильні висновки.  Приймає 

активну участь на семінарських/практичних заняттях,  

дискусійних моментах лекцій та у науковій роботі 

(конференції, круглі столи, наукові семінари, публікація 

статей).  

Високий 

Студент повністю відповідає    

фаховим, предметним компетентностям 

та програмним  результатам з 

дисципліни «Корпорації та фінансова 

інфраструктура»  

  

Відмін-

но/ 

(А) 

 

 

 

 

81-89 

Студент добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни « Корпорації та фінансова інфраструктура», 

робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при вирішенні 

практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє 

самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною.    

Достатній 

Студент відповідає  фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Корпорації та фінансова 

інфраструктура», однак під час 

відповідей може допускати незначні 

неточності. 

 

Добре (В) 

 

 

 

 

71-80 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні 

положення матеріалу, що відповідає програмі дисципліни 

«Корпорації та фінансова інфраструктура» робить на їх основі 

аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при 

вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Помилки у відповідях/ розв’язках/ розрахунках не 

є системними. Знає характеристики основних положень, що 

мають визначальне значення при проведенні практичних 

занять та виконанні індивідуальних / контрольних завдань. 

Достатній 

Студент відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Корпорації та фінансова 

інфраструктура», однак на додаткові 

питання з теоретичних положень та 

практичних завдань відповідь не чітка і 

не повна.  

Добре / 

(С) 

 

 

 

 

 

61-70 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 

передбачений програмою дисципліни « Корпорації та 

фінансова інфраструктура ». Розуміє основні положення, що є 

визначальними у курсі, може вирішувати подібні завдання 

тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може усунути 

після зауваження викладача. 

Середній 

Студент частково відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Корпорації та фінансова 

інфраструктура» та забезпечує достатній  

рівень відтворення основних положень 

дисципліни 

Задовіль

но / (D) 

 

 

 

 

 

51-60 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни 

«Корпорації та фінансова інфраструктура», володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням 

основних теоретичних положень, студент з труднощами 

відповідає та теоретичні питання та пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни.   

Середній 

Студент частково відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Корпорації та фінансова 

інфраструктура» і є мінімально 

допустимий рівень знань у всіх 

складових навчальної програми  

дисципліни.  

Задовіль

но / (Е) 

 

 

 

 

 

21-50 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу 

«Корпорації та фінансова інфраструктура», однак працював 

він   пасивно, його відповіді під час семінарських та виконанні 

практичних завдань в більшості є неправильними, 

необґрунтованими. Розуміння матеріалу з дисципліни у 

студента відсутнє. 

Низький 

Студент відповідає окремим    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Корпорації та фінансова 

інфраструктура», однак не забезпечує 

практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

«Економіка підприємства». 

Незадо-

вільно з 

можли-

вістю 

повторно

го  скла-

дання / 

(FX) 

 

 

 

 

 

0-20 

Студент повністю не виконав вимог робочої програми 

навчальної дисципліни «Корпорації та фінансова 

інфраструктура»,. Його знання на підсумкових етапах 

навчання є фрагментарними.  

Незадовільний 

Студент не відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Корпорації та фінансова 

інфраструктура» і не підготовлений до 

самостійного вирішення задач, які 

Незадові-

льно з 

повтор-

ним 

вивчен-

ням / (F)  



  

окреслює мета та завдання дисципліни. 



     СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Назва теми, опис теми,  

завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання Тиждень 

семестру 

Дата Кількість 

годин 

Тема 1. Теоретичні основи і принципи організації 

корпоративних фінансів. 

1. Поняття та економічна природа корпоративних фінансів. 

2. Функції та принципи організації корпоративних фінансів. 

3. Особливості корпоративної власності, історія становлення . 

Сучасний стан 

Знати теорію корпоративних фінансів;, організаційно-правові та 

фінансово-економічні аспекти функціонування корпорацій, 

прийняття рішень щодо фінансової та інвестиційної політики 

корпорації. основні юридичні форми капіталу і підприємства. 

Поняття корпоративної власності., порядок створення 

господарських товариств.  

Вміти. Установчі документи при створенні господарських 

товариств. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК07., СК01, СК05.   

Результати навчання: ПР03, ПР7. ПР9. ПР10. ПР11 

Рекомендовані джерела:  1-3, 26-38 

Завдання для СРС: 

1. Альтернативні моделі поведінки корпорації на ринку. 

2. Концепції і моделі, що визначають теоретичні засади 

корпоративних фінансів 

1  тиждень 

 

за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

 

 

1  тиждень 

 

 

 

 

поза 

розкладом 
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Самостійна 

робота 

 

 

 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 1. Теоретичні основи і принципи організації 

корпоративних фінансів. 

1. Особливості організації фінансів господарюючих су’єктів різної 

організаційно-правових форм. 

2. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. 

3. Класичні моделі корпоративних відносин.  

Знати теорію корпоративних фінансів;, організаційно-правові та 

фінансово-економічні аспекти функціонування корпорацій, 

прийняття рішень щодо фінансової та інвестиційної політики 

корпорації. основні юридичні форми капіталу і підприємства. 

Поняття корпоративної власності., порядок створення 

господарських товариств.  

Вміти. Установчі документи при створенні господарських 

товариств. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК07., СК01, СК05.   

Результати навчання: ПР03, ПР7. ПР9. ПР10. ПР11 

Рекомендовані джерела:  1-3, 26-38 

2 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

2тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   



 

Тема 2. Господарські товариства, як об’єкт корпоративного 

управління. Особливості створення та функціонування 

акціонерних товариств в Україні. 

1. Поняття та основні риси створення господарських 

товариств. 

2. Порядок створення господарських товариств. 

3.Засновники та учасники господарських товариств. 

4. Товариства з обмеженою відповідальністю. 
Знати види корпоративних цінних паперів. Функції акцій як 

фондових цінних паперів. класифікація акцій за різними ознаками, 

роль корпоративних облігацій у фінансовій діяльності АТ, 

різновиди корпоративних облігацій, конвертовані облігації як цінні 

папери з особливими правами для інвесторів. Єврооблігації як 

інструмент позичання капіталу великими корпораціями на 

міжнародних фондових ринках. 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК07., СК03, СК05.  СК16.   

Результати навчання: ПР03, ПР7. ПР9. ПР10. ПР11 

Рекомендовані джерела:  1-5, 26-31 

Завдання для СРС: 

1.Оподаткування корпорацій. 

2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорації. 

3  тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

3  тиждень поза 

розкладом 

8 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 2. Господарські товариства, як об’єкт корпоративного 

управління. Особливості створення та функціонування 

акціонерних товариств в Україні. 

1.Історичні передумови виникнення акціонерних товариств. 

2.Особливості створення акціонерних товариств в Україні та їх 

типи. 

3.Наглядова рада виконавчий орган акціонерного товариства. 

Знати види корпоративних цінних паперів. Функції акцій як 

фондових цінних паперів. класифікація акцій за різними ознаками, 

роль корпоративних облігацій у фінансовій діяльності АТ, 

різновиди корпоративних облігацій, конвертовані облігації як цінні 

папери з особливими правами для інвесторів. Єврооблігації як 

інструмент позичання капіталу великими корпораціями на 

міжнародних фондових ринках. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК07., СК03, СК05.  СК6.   

Результати навчання: ПР03, ПР04, ПР05, ПР12. ПР10. ПР11.  

Рекомендовані джерела:  1-6, 16-26 

Завдання для СРС: 

1 Оподаткування корпорацій. 

4  тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

4 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 



2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорації. 

Тема 3. Корпоративні цінні папери. Фондові біржі та інші 

організаційні посередники на фондовому ринку 

1.Поняття та основні риси створення господарських 

товариств. 

2. Порядок створення господарських товариств. 

3.Засновники та учасники господарських товариств. 

4. Товариства з обмеженою відповідальністю. 

Знати порядок створення господарських товариств та хто є 

засновникамит та учасниками створення господарських 

товриств. 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06,  ЗК07., СК03, СК05.   

Результати навчання: ПР03, ПР04, ПР05, ПР7. ПР9. ПР11 

Рекомендовані джерела:  1-5, 26-31 

Завдання для СРС: 

1.  Єврооблігації як інструмент позичання капіталу великими 

корпораціями на міжнародних фондових ринках. 

2.Різновиди корпоративних облігацій.  

3.Особливості процедур андерайтингу та розміщення цінних 

паперів за передплатою 

5  тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

5 тиждень поза 

розкладом 

8 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 3. Корпоративні цінні папери. Фондові біржі та інші 

організаційні посередники на фондовому ринку 

1.Формування і розвиток в Україні ринку корпоративних 

цінних паперів. 

2.Державне регулювання випуску та обігу корпоративних 

цінних  паперів у зарубіжних країнах і в Україні. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06,  ЗК07., СК03, СК05.   

Результати навчання: ПР03, ПР04, ПР05, ПР8. ПР10. ПР11. ПР20 

Рекомендовані джерела:  1-5, 26-31 

Завдання для СРС: 

1.  Єврооблігації як інструмент позичання капіталу великими 

корпораціями на міжнародних фондових ринках. 

2.Різновиди корпоративних облігацій.  

3.Особливості процедур андерайтингу та розміщення цінних 

паперів за передплатою 

6 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

6 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

Тема 4. Фінансова діяльність підприємств корпоративного 7  тиждень за 2 лекція Лекція-презентація 



типу. 

1.Особливості формування капіталу підприємств 

корпоративного типу. 

2.Основні завдання діяльності фінансових підприємств 

корпоративного типу. 

3.Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерних 

товариств. 

4.Форми та джерела фінансування підприємств 

корпоративного типу. 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06,  ЗК07., СК03, СК05.  

СК10.  СК11.   

Результати навчання: ПР03, ПР04, ПР05, ПР6. П7. ПР17 

Рекомендовані джерела:  1-5, 26-31 

Завдання для СРС: 

1.Системи і методи фінансового аналізу. 

2.Системи і методи фінансового планування 

розкладом 

7  тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 5 Вартість капіталу корпорації  

1.Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору 

часу 

2. Теорії визначення ціни фінансових активів 

3. Середньозважена і гранична вартості капіталу 

4. Сучасні підходи до оцінки акціонерного капіталу 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК06,  ЗК07., ЗК10.  СК03, 

СК05. СК06.    

Результати навчання: ПР06, ПР09, ПР10, ПР11.  

Рекомендовані джерела:  1-5,13-19, 26-31. 

Завдання для СРС: 

1.Політика формування та оцінка вартості окремих елементів 

власного капіталу. 

2. Політика залучення та оцінка вартості окремих елементів 

позичкового капіталу 

8 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

8 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

8 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 6. Дивідендна політика корпорації 

1.Теорії дивідендної політики. 

2.Чинники дивідендної політики. 

3.Типи дивідендної політики. 

Оцінка дивідендної політики 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06,  ЗК07.,.  СК03, 

СК05. СК06.    

Результати навчання: ПР03, ПР04, ПР05, ПР6. ПР7. ПР8.  

Рекомендовані джерела:  1-6, 13-19, 26-31. 
Завдання для СРС:  

9 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

9 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



1.Програми реінвестування дивідендів.  

2.Коефіцієнти обігу акціонерного капіталу.  

Тема 7. Використання позикового капіталу 

1.Суть та складові позикового капіталу корпорацій. 

2.Ефект фінансового важеля при управлінні та використанні 

позиковим капіталом. 

 3.Показники ефективності використання позикового 

капіталу. 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06,  ЗК07., ЗК10.  СК03, 

СК05. СК06.    

Результати навчання: ПР03, ПР04, ПР05, ПР6. ПР8. ПР9. ПР10.  

Рекомендовані джерела:  1-6, 13-19, 26-31. 
Завдання для СРС:  
1.Позиковий капітал як складова корпоративного механізму  

10 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

10 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

10 тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 8. Бюжетування капітальних вкладень  

1. Бюджетування як технологія поточного управління 

фінансами корпорації. 

2. Планування і фінансування інвестиційного проекту. 

3. Оцінювання проектного ризику. 

4. Економічна оцінка проекту. 
Формування компетентностей: ЗК02, ЗК06,  ЗК07., ЗК10.  СК03,  

Результати навчання: ПР02, ПР04, ПР6. ПР9. ПР10.  

Рекомендовані джерела:  1-6, 13-19, 26-31 

1.Аналіз чутливості чистої приведеної  вартості до зміни змінних.  

2.Аналіз сценаріїв виконання проекту.  

11 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

11 тиждень поза 

розкладом 

2 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 9. Управління оборотним капіталом корпорації 
1.Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об’єкта 

основних засобів.  

2.Сутність зносу, методи його розрахунку.  

3.Показники ефективності використання та руху основних фондів. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК06,  ЗК07., ЗК10.  СК03,  

Результати навчання: ПР01, ПР02, ПР3. П5. ПР11.  

Рекомендовані джерела:  1-6, 13-19, 26-31.  
Завдання для СРС:  
Побудувати модель взаємозв’язку між фондовіддачею, 

продуктивністю праці та фондоозброєністю. 

12 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

12 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

 

12тиждень поза 

розкладом 

2 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 10. Внутрішньо корпоративна система управління  

1.Побудова системи внутрішнього корпоративного управління 

2.Відносини учасників товариства 

3.Система корпоративного контролю 

4.Корпоративна культура 

13 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

13 тиждень поза 

розкладом 

2 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 



Формування компетентностей:   ЗК06,  ЗК07. СК03, СК05. СК06.    

Результати навчання: ПР04, ПР05, ПР7. ПР8. ПР9.  

Рекомендовані джерела:  1-6, 13-19, 26-31 

Завдання для СРС:  
1.Основні елементи корпоративної культури 

2.Законодавчі документи , які регулюють правочини в корпораціях. 

літературою 

Тема №11. Фінансове планування та контроль 

1. Фінансова стратегія корпорації 

2. Джерела фінансування розвитку корпорації 

3. Методи фінансового планування 

4. Планування грошових потоків 

5. Фінансовий план 
Формування компетентностей:   ЗК06,  ЗК07. СК03, СК05. СК06.    

Результати навчання: ПР04, ПР05, ПР8. ПР9. ПР10.  

Рекомендовані джерела:  1-2, 13-15 26-29. 
Завдання для СРС:  
1.Стратегія розвитку корпорації.  

2.Методи фінансового планування. 

14 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

 за 

розкладом

  

2 Семінарське 

заняття  

Доповідь-презентація, 

тестування 

14 тиждень поза 

розкладом 

2 Самостійна 

робота 

 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 12. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій 

1. Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій 

2. Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій 

Формування компетентностей:   ЗК06,  ЗК07. СК03, СК05. СК06.   

Результати навчання: ПР04, ПР05, ПР8. ПР9. ПР10. 

Рекомендовані джерела:  1-6, 26-31 

Завдання для СРС:  
1.Підвищення фінансового ризику і складність управління 

фінансами в міжнародних компаніях.  

2.Міжнародні ринки капіталу. Міжнародні інвестиційні програми. 

15 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

15 тиждень поза 

розкладом 

2 Самостійна 

робота 

 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

16 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

16 тиждень поза 

розкладом 

2 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



 


