
 

Дисципліна Корпоративні фінанси 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Корпоративні фінанси» тісно пов’язана з іншими 

економічними дисциплінами: «Макроекономіка», «Державне 

регулювання економіки», «Гроші і кредит», «Фінансова думка 

України», «Податкова система», «Фінанси», «Фінанси 

підприємств», «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн», 

«Фінанси місцевого самоврядування» тощо. 

Що буде вивчатися 

Сутність, функції та управління фінансами корпорації. 

Корпорація як суб’єкт права. Вартість капіталу корпорацій. 

Структура капіталу корпорацій. Бюджетування капітальних 

вкладень. Оборотний капітал корпорацій. Корпорація на 

фінансовому ринку. Рух грошових потоків корпорацій та 

оподаткування. Фінансова звітність корпорацій. Аналіз фінансової 

звітності. Фінансове планування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння матеріалом курсу сприяє засвоєнню процесів: пошук 

та формування фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, 

планувати фінансову діяльність підприємств; виявлення напрямів 

оптимізації фінансової роботи на підприємствах; врахування 

впливу факторів зовнішнього середовища підприємства прямої та 

непрямої дії на результативність виробничо-господарської 

діяльності підприємства 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування).  

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею 

інформацію.  

Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати 

відповідальність за них.  

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

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.  



(компетентності) 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).  

Фахові компетенції згідно освітньо-професійної програми, які 

набуває студент після вивчення курсу: 

ФК1. Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

ФК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування).  

ФК6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею 

інформацію.  

ФК7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ФК8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати 

відповідальність за них.  

ФК10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


