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Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є система корпоративних відносин та фінансові 

аспекти розвитку акціонерної форми господарювання. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування комплексу знань з теорії і практики 

функціонування корпорацій, а також ознайомлення з механізмами управління 

корпоративними правами та фінансовим плануванням в корпорації.  

Основні завдання 

Основні завдання: вивчення теоретичних основ та прикладних методів щодо 

операцій з корпоративними цінними паперами, особливостей складання фінансової звітності 

корпорацій, а також набуття практичних навичок визначення вартості капіталу корпорації та 

прийняття відповідних рішень. 

Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. 

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчається після вивчення навчальних 

дисциплін «Економіка підприємства», «Статистика», «Фінанси», «Фінанси суб’єктів 

господарювання», «Економічна діагностика». 

Вимоги до знань і умінь 
а) знати: теорію корпоративних фінансів; чинне законодавство України у галузі 

фінансової, кредитної, банківської та біржової діяльності; фінансову діяльність 

транснаціональних корпорацій; види корпоративних цінних паперів та їх особливості; 

правила та порядок проведення операцій з корпоративними цінними паперами на фондовому 

ринку; методологію і методику фінансового аналізу корпорацій.  

б) уміти: складати фінансову звітність корпорацій; аналізувати показники, що 

визначають положення корпорації на фондовому ринку; визначати вартість капіталу 

корпорації; аналізувати структуру капіталу; складати фінансові плани корпорації. 

 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Особливості організації і функціонування корпорацій.  

Тема 2 Корпоративні цінні папери на ринку капіталів.  

Тема 3 Фінансова звітність корпорації та її аналіз. 

Тема 4 Вартість капіталу корпорації.  

Тема 5 Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового капіталу.  

Тема 6  Дивіденди і дивідендна політика.  

Тема 7  Бюджетування капітальних вкладень.  

Тема 8 Управління оборотним капіталом.  

Тема 9 Джерела короткострокового фінансування поточних активів.  

Тема 10 Фінансове планування та контроль.  

Тема 11 Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій. 

  

Кафедра: фінансів суб’єктів господаювання 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент Ясіновська І.Ф. 
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