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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» є система 

корпоративних відносин та фінансові аспекти розвитку корпоративної форми 
власності. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про 

особливості створення й функціонування підприємств корпоративного типу, 
механізм формування, розподілу та використання капіталу, управління 
фінансовими ресурсами та особливості фінансових відносин корпоративних 
підприємств.     

Завдання навчальної дисципліни: формування 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; оволодіння методичними 
підходами до оцінки доцільності здійснення інвестицій й визначення вартості 
бізнесу; формування знань з питань управління різними аспектами діяльності 
корпорацій за допомогою фінансових інструментів; з’ясування особливостей 
управління структурою капіталу підприємств корпоративного типу; оволодіння 
навиками застосування набутих теоретичних знань в майбутній практичній 
діяльності у сфері корпоративного бізнесу. 

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення [ПП–1, ПП–4, ПП–5, 
ПП–6], передує [ПП–18, ПП–19, ППв–8, ППв–9]. 

 
Вимоги до знань та умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни "Корпоративні фінанси" 
студенти повинні: 

а) знати: 
• теорію корпоративних фінансів; 
• основні положення чинного законодавства України у галузі фінансової, 
кредитної, банківської та біржової діяльності; 
• види корпоративних цінних паперів, правила та порядок здійснення операцій з 
корпоративними цінними паперами на фондовому ринку; 
• методологію і методику фінансового аналізу корпорацій; 
• особливості фінансової діяльності транснаціональних корпорацій;   

б) уміти: 
• використовувати методи та прийоми формування власного і позикового капіталу 
корпоративними підприємствами; 
• аналізувати показники, що визначають стан корпорації на фондовому ринку; 
• оцінювати фінансово-інвестиційні ризики; 
• обирати оптимальну для корпорації дивідендну політику; 
• визначати вартість капіталу корпорації; 
• використовувати сучасний інструментарій для обґрунтування фінансових 
рішень. 
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 
Назва рівня  

сформованості 
вміння 

 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1.Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності 
при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 
для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 
ситуацій 

У зв’язку із змінами у фінансово-кредитній сфері при вивченні навчальної 
дисципліни використовуватимуться матеріали сесій Верховної Ради України, 
Постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів влади, діючий 
законодавчий та інструктивний матеріал, а також матеріали періодичних видань з 
питань економіки та фінансів. 

Програма навчальної дисципліни "Корпоративні фінанси" складена у 
розрахунку 120 годин за ОПП і включає 4 кредити, відповідно до ECTS.  
 Форми контролю: ПК, залік. 
 
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 
теми Назва теми 

1. Особливості організації і функціонування корпорацій 
2.  Корпоративні цінні папери на ринку капіталів 
3.    Фінансова звітність корпорації та її аналіз 
4.  Вартість капіталу корпорації 
5. Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового капіталу 
6. Дивіденди і дивідендна політика 
7.  Бюджетування капітальних вкладень 
8.  Управління оборотним капіталом 
9. Джерела короткострокового фінансування поточних активів 
10. Фінансове планування та контроль 
11. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Особливості організації і функціонування корпорацій 
Фінансові аспекти створення, реорганізації і ліквідації корпорацій. 

Особливості фінансової діяльності приватних і публічних акціонерних товариств, 
їх філіалів, представництв, дочірніх підприємств, холдингових компаній. 
Формування статутного капіталу, форма оплати акцій при створенні АТ, 
особливості первинного розміщення акцій, зменшення або збільшення статутного 
капіталу, права акціонерів.  

Форми реорганізації АТ: злиття, приєднання, розділення, виділення, 
перетворення. Порядок ліквідації АТ та порядок поділу його власності. 
Оподаткування корпорацій.  

Роль корпоративного управління в діяльності АТ. Фінансові питання, які 
вирішуються загальними зборами акціонерів і радою директорів. Проблема 
виникнення конфлікту між інтересами менеджерів (керівників), призначених 
радою директорів, і власниками – акціонерами. Механізми встановлення балансу 
інтересів власників корпорації і найманих менеджерів. Контроль за фінансово-
господарською діяльністю корпорації.  

Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. 
 

Тема 2. Корпоративні цінні папери на ринку капіталів  
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. Особливості депозитарних розписок. Застосування 
корпораціями короткострокових цінних паперів у поточній фінансовій діяльності. 
Застосування корпораціями похідних цінних паперів. 

Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. 
Процедури емісії акцій та корпоративних облігацій. Особливості процедур 
андерайтингу та розміщення цінних паперів за передплатою. Операція придбання 
акціонерними товариствами власних акцій, основні причини здійснення 
корпораціями операцій з викупу власних акцій. Подрібнення та консолідація 
акцій. Рейтинги акцій і облігацій; фактори, які визначають рейтинг тих чи інших 
цінних паперів; рейтингові агентства. Операції корпорацій з рефінансування 
облігацій.  

Особливості створення і розвитку ринку корпоративних цінних паперів в 
Україні. Перспективи подальшого розвитку фондового ринку України.  

Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у 
зарубіжних країнах та в Україні. Роль саморегулівних організацій. Удосконалення 
системи регулювання фондового ринку в Україні. 
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Тема 3. Фінансова звітність корпорації та її аналіз 
Зміст і особливості складання фінансової звітності акціонерних товариств. 

Потенційні прості акції, урахування їх наявності при обчисленні показника 
прибутку на одну просту акцію.  

Консолідована фінансова звітність. Методи і техніка консолідування; 
міжнародні стандарти складання консолідованої звітності.  

Методи аналізу фінансової звітності корпорації. Розрахунок фінансових 
показників, які дозволяють оцінити фінансовий стан корпорації. Система  
показників, яка визначає положення корпорації на фондовому ринку. Прибуток на 
одну просту акцію, коефіцієнт “ціна/ прибуток”, дивідендна дохідність акції, 
коефіцієнт “ринкова-балансова вартість”, коефіцієнт виплати дивідендів. 
Показники ліквідності акцій. Використання цих показників для прогнозування 
зміни курсу акцій, оцінки ефективності і ризикованості інвестування в цінні 
папери різних корпорацій.  

 
Тема 4. Вартість капіталу корпорації 

 Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу. 
Економічна сутність, необхідність, завдання та принципи оцінки вартості 
підприємства. Підходи та методи оцінки вартості підприємства. Методи, 
засновані на оцінці потенційних грошових потоків та доходів підприємства: метод 
дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. Ставка 
дисконту та ставка капіталізації Майновий (витратний) підхід. Ринковий підхід в 
оцінці вартості підприємства. 
 Теорії визначення ціни фінансових активів.  

Середньозважена і гранична вартості капіталу. 
Сучасні підходи до оцінки акціонерного капіталу. 

 
Тема 5. Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового 

капіталу 
Розвиток теорії структури капіталу. Особливості формування капіталу 

підприємств корпоративного типу. Форми та джерела фінансування 
корпоративних підприємств.  Формування власного капіталу підприємств 
корпоративного типу. Емісійна політика корпорацій.  Складові позикового 
капіталу корпорації та вибір джерел їх залучення. 
 Ризик і структура капіталу. Оцінка окремих елементів власного та 
позикового капіталу корпорації. Визначення ціни капіталу, що залучається з 
різних джерел. Ефект фінансового левериджу та його використання при 
управлінні структурою капіталу.  

Взаємозв’язок дивідендної політики і структури капіталу. 
 

Тема 6. Дивіденди і дивідендна політика 
Теорії дивідендної політики. Поняття «дивіденди». Дивідендна політика. 

Теорії ММ (Міллера-Модільяні). Концепція врахування податкової диференціації. 
Модель Дж. Лінтнера.  
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Чинники дивідендної політики. Законодавчі обмеження дивідендних 
платежів. Інвестиційні плани корпорації. Контроль над акціонерним капіталом. 
Дохідність акціонерного капіталу.  

Типи дивідендної політики. Прийняття рішень щодо проведення 
дивідендної політики. Процедура дивідендних виплат. Методи проведення 
дивідендної політики. Форми дивідендних виплат. Виплата дивідендів акціями. 
Викуп корпорацією акцій з обігу. Програми реінвестування дивідендів.  

Оцінка дивідендної політики та її результатів. Коефіцієнти обігу 
акціонерного капіталу. Показники оцінки ринкової дохідності акцій.  

 

Тема 7. Бюджетування капітальних вкладень 
Бюджетування як технологія поточного управління фінансами корпорації. 

Поняття бюджету капітальних вкладень. 
Планування і фінансування інвестиційного проекту. Поняття проекту. 

Управління проектами. Оцінювання грошових потоків за проектом.  
Оцінювання проектного ризику. Методи оцінювання проектного ризику. 

Аналіз чутливості чистої приведеної вартості до зміни змінних. Аналіз сценаріїв 
виконання проекту.  

Економічна оцінка проекту. Методи визначення оцінки проекту. Розрахунок 
внутрішньої ставки прибутку. Визначення чистої приведеної вартості. Визначення 
коефіцієнтів вигоди/витрати за проектом. Визначення періоду окупності проекту. 
Оцінка проекту на основі балансової норми прибутку. Ранжирування проектів на 
основі економічних методів оцінки. Вибір проекту за критеріями чистої 
приведеної вартості і внутрішньої норми прибутковості. Вибір проекту за 
критеріями чистої приведеної вартості й індексу прибутковості.  

 

Тема 8. Управління оборотним капіталом 
Сутність оборотного (працюючого) капіталу. Ефективність оборотного 

капіталу. Цикл оборотного капіталу.  
Управління грошовими коштами і портфелем цінних паперів. Політика 

корпорацій щодо прискорення  припливу грошових коштів.  
Моделі управління грошовими коштами. Модель управління  грошовими 

коштами Баумола. Модель управління грошовими  коштами Міллера-Орра.  
Управління дебіторською заборгованістю. Визначення 

кредитоспроможності корпорацій-покупців. Інкасація виторгу.  
Управління товарно-матеріальними запасами. Класифікація запасів. 

Чинники, що визначають їх обсяг. Вплив інфляції на визначення суми  товарно-
матеріальних запасів.  

Оцінка політики корпорацій з формування і використання оборотного 
капіталу. Цілі фінансового аналізу оборотного капіталу. Коефіцієнти ліквідності. 
Коефіцієнти оборотності поточних активів.  
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Тема 9. Джерела короткострокового фінансування поточних активів 
Сутність і види джерел короткострокового фінансування. Поняття 

короткострокового фінансування. Процентні ставки грошового ринку. 
 Торговельний (комерційний) кредит. Сутність торговельного 

(комерційного) кредиту. Дисконтна знижка, дисконтний період.  
Банківський кредит. Види короткострокового банківського кредиту. 

Процентна ставка за банківським кредитом. Кредитна лінія. Овердрафт. 
Вексельний кредит. Кредит під заставу товарно-матеріальних запасів.  

Факторинг. Сутність кредитування за факторингом.  
 

Тема 10. Фінансове планування та контроль 
Фінансова стратегія корпорації. Стратегія розвитку корпорації.  
Джерела фінансування розвитку корпорації. Коефіцієнти внутрішнього 

зростання і стійкого зростання. 
Методи фінансового планування. Необхідність прогнозування і планування 

для успішного функціонування корпорацій. Сутність і завдання фінансового 
планування. Стратегічне і оперативне фінансове планування. 

Планування грошових потоків.  
Структура і зміст фінансового плану.  
 
Тема 11. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій 
Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій. Основні 

напрями управління фінансами в ТНК. Фінансові потоки в ТНК. 
Транснаціональне фінансування. Коротко- і довгострокове фінансування 
зарубіжних філій ТНК. Фактори вибору джерел фінансування ТНК.  

Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій. Світова 
економіка та міжнародні ринки капіталу. Основні напрями інвестиційної 
діяльності ТНК. Прямі іноземні інвестиці ТНК. Злиття і поглинання. 

Ризики і складність управління фінансами транснаціональних корпорацій. 
Засоби хеджування валютних ризиків.  

Міжнародно-правові засади регулювання діяльності транснаціональних 
корпорацій. 
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