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1. Мета опанування дисципліни: формування знань щодо організації 
фінансової діяльності зарубіжних корпорацій, особливостей формування фінансових 
ресурсів в зарубіжних корпораціях; оволодіння методами оцінювання фінансового 
стану зарубіжних корпорацій та фінансового планування. 

2. Завдання: теоретична і практична підготовка студентів з питань: 
сутності й функцій фінансів зарубіжних корпорацій; особливостей фінансових 
ресурсів зарубіжних корпорацій та джерел їх формування; організації фінансів 
зарубіжних корпорацій; методів фінансового бізнес-планування у зарубіжних 
корпораціях; оцінювання фінансового стану зарубіжних корпорацій. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:  
знання роль корпорацій в сучасних умовах господарювання та еволюцію 

економічних поглядів на акціонерну форму господарювання; 
знання про особливості управління фінансами корпорацій;  
знання сутності й функцій фінансів корпорацій, особливостей фінансових 

ресурсів корпорацій та джерелами їх формування;  
знання організації фінансів корпорацій;  
розуміння методів фінансового планування в корпораціях;  
розуміння методів оцінювання фінансового стану корпорацій; 
знання про фінансові операції зарубіжних корпорацій; 
застосування знань і розумінь: 
уміння відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також 

перспективні можливості розвитку акціонерних товариств в країні; 
уміння ефективно використовувати сучасні механізми фінансової діяльності 

корпорацій для менеджменту підприємства чи установ в Україні; 
уміння аналізувати можливості застосування фінансів корпорацій на ринку 

фінансових послуг України; 
уміння використовувати набутий обсяг знань для забезпечення фінансової 

діяльності корпорації в  умовах зростаючої інтеграції фінансових систем; 
уміння підбирати відповідні засоби та методи фінансової діяльності 

корпорацій у своїх професійних цілях; 
уміння аналізувати фінансову звітність корпорацій. 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи управління фінансами 

зарубіжних корпорацій 



Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій. 
Тема 2. Корпорація як суб’єкт права. 
Тема 3. Вартість капіталу корпорації. 
Тема 4. Структура капіталу корпорації. 
Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень. 
Змістовий модуль 2. Аналіз фінансової діяльності зарубіжних корпорацій 
Тема 6. Оборотний капітал корпорації. 
Тема 7. Корпорація на фінансовому ринку. 
Тема 8. Рух грошових потоків корпорації та оподаткування. 
Тема 9. Фінансова звітність корпорацій. 
Тема 10. Аналіз фінансової звітності корпорації. 
Тема 11. Фінансове планування. 
5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Коверза В.С. 

 
 
 

  
 


