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СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Фінанси зарубіжних корпорацій 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу фахової   підготовки 

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І-й курс 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Фінансів 

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доцент, к.е.н., Олена Василівна Божанова 
E-mail: bozhanovaelena68@gmail.com, кімн. Б-604 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p-2/e279 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною 

діяльністю», «Облiк i аналiз зовнiшньоекономiчної дiяльностi», 

«Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» 

 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системи знань про розвиток теорій фінансів 

зарубіжних корпорацій та їх практичне застосування 

 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  
ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Здатність проводити дослідження та презентувати їх результати. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки.  

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, 

адекватні встановленим потребам дослідження  

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання.  
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СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

ПКд2. Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, закономірностей,  трендів  та чинників 

розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на поведінку 

національних економічних суб’єктів.  

ПКд3. Здатність до критичного осмислення, адаптації та практичного 

застосування існуючих наукових підходів та теорій економічного 

управління до конкретних ситуацій у міжнародній економіці.  
 

Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 
- організацію та принципи управління фінансами корпорації; 

- форми фінансової звітності корпорацій та методи її аналізу; 

- методи фінансового фінансового планування та бюджетування в 

корпорації; 

- теоретичні та методичні основи визначення ціни та структури 

капіталу корпорацій; 

- основи дивідендної політики корпорацій; 

- основи бюджетування капітальних вкладень корпорацій; 

- основи управління робочим капіталом корпорацій; 

- джерела короткострокового фінансування поточних активів 

корпорацій; 

- особливості розміщення корпоративних цінних паперів в країнах з 

розвинутою економікою. 

вміти: 
- користуватися методами аналізу фінансової звітості корпорації; 

- проводити комплексний аналіз фінансового стану корпорацій; 

- розраховувати ціну та визначати оптимальну структуру капіталу 

корпорацій; 

- аналізувати дивідендну політику  корпорацій; 

- визначати вартість джерел короткострокового фінансування поточних 

активів корпорацій. 

 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Основи фінансів зарубіжних корпорацій  

Модуль 2. Аналіз фінансової звітності корпорації. Фінансове 

планування  

Модуль 3. Корпорація на фінансовому ринку. Вартість капіталу 

корпорації  

Модуль 4. Структура капіталу корпорації. Бюджетування капітальних 

вкладень  

 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час 

екзамену, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною 

шкалою.  
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Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Усього Чверті   

  

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 120 

Аудиторні заняття, з них: 32 32 

Лекції 24 24 

Лабораторні роботи 0 0 

Практичні заняття 8 8 

Семінарські заняття 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 88 

підготовці до аудиторних занять 16 16 

підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену) 12 12 

виконанні курсових проектів (робіт)   

виконанні індивідуальних завдань   

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на 

лекціях 
60 60 

Заходи семестрового контролю  Екзамен Екзамен 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  

 
Навчально-
методичне 
забезпечення 

 
Основна література 

1. Боди З., Мертон Р. Финансы: Учеб. пособие / Пер. с англ. — М.: 

Вильямс, 2000. 

2. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: 

Учеб. пособие / Пер. с фр. — М.: ЮНИТИ, 1997. 

3. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных 

финансов / Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. 

4. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси 

зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. 

5. Сорокіна О.В. Фінанси зарубіжних корпорацій : Посібник . 

Днгіпропетровськ, НМетАУ, 2013. 

 
Додаткова (допоміжна) література 

1. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. — К.: 

Молодь, 1997. 

2. Акционерный закон Германии от 1965 года. Акционерное 

общество и товарищество с ограниченной ответственностью: Сб. 

зарубеж. законодатель-ства / Сост. В.А.Туманов. — М.: БЕК, 1995. 

3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности / Пер. с англ.— 

М.: Финансы и статистика, 1996. 

4. Брели Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с 

англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.  

5. ВанХорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / 

Гл. ред. серии Я.В.Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1999. 

6. Гуняр Ф. Ж., Келли Дж. Н. Преобразование организации / Пер. с 

англ. — М.: Дело, 2000. 
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7. Джонс Э. Деловые финансы / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 1998. 

8. Закон Франции о торговых товариществах от 1966 года. 

Акционерное общество и товарищество с ограниченной 

ответственностью: Сб. зарубеж. законодательства / Сост. В.А. Туманов. 

— М.: БЕК, 1995. 

 

Інформаційні ресурси 
1. www.pulib.if.ua 

2. www.buklib.net 

 

 
 

 
 


