
ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ  

 

Мета курсу – формування у студентів системи знань про розвиток теорій 
фінансів корпорацій та їх практичне застосування; оволодіння студентами 
базовими знаннями з практичних питань організації фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Фінанси, 
Гроші та кредит, Фінанси підприємств тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в 
міжнародному контексті; 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). 

Програмні результати навчання: 
знати: основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання; порядок 
формування власного капіталу підприємства; класифікацію внутрішніх джерел 
фінансування підприємств; зміст, призначення та основні завдання дивідендної 
політики підприємства; порядок фінансування підприємств за рахунок 
позичкового капіталу; фінансові аспекти реорганізації підприємств; 
необхідність, завдання та принципи оцінки вартості капіталу; фінансову 
діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансовий 
контролінг та бюджетування на підприємстві; порядок фінансової інвестиційної 
діяльності підприємств; особливості фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання різних форм власності і галузевої спрямованості; оцінювання  
акцій, облігацій; оцінювання  результатів використання  портфеля цінних 
паперів; планування інвестиційного проекту;  
вміти: приймати кваліфіковані фінансові рішення у сфері фінансування, 
управління Cash-flow, дивідендної політики, фінансового інвестування, 
оцінювання вартості підприємства, фінансового контролінгу; поєднувати 
специфіку галузі, форм власності підприємств, особливості виробничого 
процесу з кінцевими результатами фінансової діяльності; обґрунтовувати 
фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності; визначати потребу у 
короткострокових та довгострокових кредитах; оцінювати 
кредитоспроможність позичальника; оформляти фінансову звітність 
підприємства; визначати ефективність дивідендної політики підприємства; 
нараховувати дивіденди по акціях, проценти по облігаціях та проводити їх 
оподаткування; здійснювати оцінку вартості майна підприємства; відображати 
вартість фінансових інвестицій у звітності підприємства; здійснювати митне 



оформлення та оподаткування зовнішньоекономічних операцій; проводити 
фінансове прогнозування та бюджетування на підприємстві; робити економічну 
оцінку проекту; здійснювати управління фінансами корпорацій; управляти 
дебіторсською заборгованістю корпорацій; здійснювати аналіз грошових 
потоків суб'єктів підприємництва; здійснювати технічний аналіз фінансових 
інвестицій;  
володіти: знаннями з практичних питань організації фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ 
ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ. Сутність, функції та управління фінансами 
зарубіжних корпорацій. Категорії корпоративних фінансів. Функції 
корпоративних фінансів. Функція формування капіталу корпорації. Досягнення 
оптимальної структури капіталу. Ціна капіталу. Функція розподілу капіталу 
корпорації. Визначення напрямків його вкладення. Основний та оборотний 
капітал. Інвестиції в наукові дослідження, інновації, новітні технології. 
Формування капіталу і фінансова політика корпорації. Розподіл капіталу та 
інвестиційна політика корпорації. Вплив державного регулювання на фінансову 
та інвестиційну політику корпорації. Прийняття рішень, що визначають головні 
напрямки політики корпорацій. Фінансове зовнішнє середовище. Стан 
фінансового ринку, попит і пропонування капіталу, процентні ставки, кредитно-
грошова політика центрального банку, бюджетний дефіцит, державний борг, 
податки, митні тарифи і квоти. Вплив фінансового зовнішнього середовища на 
фінансову та інвестиційну політику корпорації. Корпорація як субєкт права. 
Розвиток законодавства щодо корпорації. Закони про корпорацію в романо-
германській (континентальній) і англосаксонській системах права. Вплив 
європейської інтеграції на розвиток акціонерного права. Акціонерне товариство 
(корпорація або компанія) як юридична особа. Обмежена відповідальність 
акціонерів за зобов’язаннями корпорації. Види корпорацій, порядок їх 
створення та реєстрації. Обов’язкові реквізити статуту корпорації. Об’єднання 
та групи підприємств. Групи підприємств у оффшорних зонах. Організація 
управління офшорної компанії. Управління корпорацією. Права та обов’язки 
посадових осіб. Загальні збори акціонерів. Рада директорів. Наглядова 
(спостережна) рада. Захист прав акціонерів та кредиторів. Права акціонерів 
щодо збереження акціонерного капіталу. Права кредиторів у разі зменшення 
акціонерного капіталу. Господарські угоди корпорацій. Джерела господарських 
договорів. Види договорів. Законодавство про неплатоспроможність та 
банкрутство, його цілі. Проблеми трансграничної неплатоспроможності. 
Фінансова звітність корпорацій. Значення аналізу фінансової звітності для 
прийняття рішень щодо фінансових та інвестиційних цілей корпорації. Методи 
аналізу фінансової звітності. Вертикальні, горизонтальні коефіцієнти. 
Спеціальні методи. Метод коефіцієнтів. Головні групи коефіцієнтів. 



Коефіцієнти ліквідності, оборотності активів, оборотності пасивів, 
прибутковості, платоспроможності, капіталу. Метод Дюпона, його особливість і 
значення. Метод Альтмана, визначення можливості банкрутства. Користувачі 
фінансової звітності і застосування методів аналізу. Вибір методів залежно від 
поставленої цілі. Фінансове планування і контроль. Планування як принцип 
керування фінансами корпорацій. Стратегічне й оперативне планування, його 
цілі і завдання. Причини розвитку стратегічного планування. Умови для 
ефективного фінансового планування. Зв’язок оперативного і стратегічного 
планування. Підходи до оптимізації планування. Контроль за виконанням 
планових показників. Використання моделей для розробки прогнозних 
документів фінансової звітності. Методи упорядкування прогнозних фінансових 
документів. Прогнозування продажу, його значення для фінансового 
планування. Метод процентних співвідношень статей активів, пасивів, 
оплаченого капіталу до прогнозованого продажу. Спонтанні статті активів і 
пасивів. Модель оцінки додаткового фінансування, що пов’язане зі зростанням 
продажу. Фінансовий план. Документи фінансового плану. Прогнозування 
продажу. Прогнозні (pro forma) форми балансу, звіту про рух прибутків, звіту 
про акціонерний капітал, звіту про рух грошових потоків. Касовий план 
(бюджет), його значення для оперативного планування грошових платежів і 
надходжень. Бюджет капітальних вкладень. Проблеми, що виникають під час 
фінансового планування. Фінансування можливостей зміцнення або 
розширення конкурентної позиції. Проблеми планування джерел фінансування і 
їх узгодження з дивідендною політикою. Оцінка капіталу корпорацій. 
Концепція часової вартості грошей. Концепція часової грошей. Ефективна 
процентна ставка. Оцінювання приведеної (сьогоднішньої) вартості. 
Оцінювання ануїтетів. Ставка дисконтування. Оцінювання чистої приведеної 
вартості. Оцінювання корпоративних цінних паперів. Закон єдиної ціни. 
Оцінювання акцій. Оцінювання привілейованої акції. Оцінювання звичайної 
акції. Оцінка облігацій. Оцінка купонних облігацій. Дохідність безкупонної 
облігації. Ціна капіталу і ризик. Теорія ризику інвестицій Г. Марковіца Поняття 
ціни капіталу. Статистичний вимір ризику. Визначення очікуваної дохідності і 
ризику портфеля. Основні принципи теорії Вільямса Шарпа. Модель 
оцінювання капітальних активів. Вибір цінного папера без ризику. Теорія 
арбітражного ціноутворення С. Росса. Графічний аналіз ціни капіталу і ризику 
Лінія ринку капіталу. Лінія ринку цінних паперів. Лінія характеристики цінного 
папера. Оцінювання результатів використання портфеля цінних паперів. 
Загальні принципи оцінювання результатів використання портфеля цінних 
паперів. Ціноутворення на ринку капіталів. Формування ціни капіталу на 
фінансовому ринку. Інфляційний ризик. Ризик ліквідності. Поняття тимчасової 
структури процентних ставок. 

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. 



Структура капіталу корпорацій. Складові частини капіталу корпорації: 
власний капітал корпорації і залучені в борг кошти: V = Ve + D. Структура 
капіталу як комбінація цінних паперів, що їх емітує корпорація. Розвиток теорії 
структури капіталу. Теорія Міллера-Модільяні (MM): структура капіталу не 
залежить від вартості його частин (за умови, що корпорація не сплачує 
податки). Альтернативні теорії. Концепція Г. Дональдсона «субординація 
джерел». Теорія «асиметричної інформації» С. Майєрса. Політика корпорації 
щодо оптимізації структури капіталу: за найнижчої ціни капіталу — найвища 
оцінка його ринкової вартості. Чинники оптимізації структури капіталу. 
Фінансовий леверидж як міра фінансового ризику. Операційний леверидж як 
міра операційного ризику. Точка беззбитковості продажу. Дивіденди і 
дивідендна політика. Теоретичні основи дивідендної політики. Дискусійний 
характер дивідендної політики. Теорія Міллера-Модільяні (MM). Критика теорії 
ММ (Гордон, Бригхем та ін.). Теорія «податкової диференціації».Чинники 
дивідендної політики. Юридичні і фінансові обмеження, інвестиційні 
можливості корпорації, можливості вишукування джерел фінансування 
інвестицій і їх ціни, вплив дивідендної політики на прибутковість оплаченого 
капіталу. Методи проведення дивідендної політики. Політика стабільного 
зростання дивідендів. Політика залишкового дивіденду. Реінвестування 
дивідендів у нові акції. Подрібнення акцій. Порядок і терміни виплати 
дивідендів. Бюджетування капітальних вкладень. Бюджетування капітальних 
вкладень як процес упорядкування плану інвестицій у реальні активи і джерела 
їх фінансування. Конкурентна позиція — визначальний чинник напрямку 
довгострокових вкладень у реальні активи. Оцінка вартості інвестицій у реальні 
активи. Методи оцінювання інвестиційних проектів. Визначення терміну 
окупності проекту. Його економічне значення, можливі модифікації. Індекс 
прибутковості як обернений показник окупності інвестицій. Його значення для 
прийняття рішень. Внутрішня ставка прибутковості — визначення ціни 
фінансових ресурсів, що залучаються. Нетто-приведена (сьогоднішня) вартість. 
Її економічне значення. Визначення ставки дисконту з урахуванням часу і 
ризику. Визначення ступеня ринкового ризику, оцінка коефіцієнта бета. 
Можливість ризику проекту за повної його диверсифікації. Методики 
визначення потенційного ризику. Їх значення для прийняття рішень. Аналіз 
чутливості. Оцінка нетто-приведеної вартості і проекту на підставі 
песимістичних і оптимістичних припущень. Його слабкі та сильні сторони. 
Модель Монте-Карло — оцінка нетто-приведеної вартості за різноманітними 
сценаріями, тобто комбінування перемінних. Модель «дерево рішень» — 
прогнози руху грошових потоків і можливі дії менеджерів. Управління 
оборотним капіталом. Оборотний капітал. Нетто-оборотний капітал. 
Прийняття рішень щодо поточних активів і поточних пасивів. Структура 
поточних активів. Грошові кошти. Касовий бюджет. Політика щодо 
прискорення надходження коштів за реалізовану продукцію. Методи управління 



коштами. Компенсаційні залишки. Інвестиції в ринкові цінні папери. Політика 
щодо формування портфеля. Дебіторська заборгованість. Продаж у кредит. 
Кредитна політика корпорації. Товарно-матеріальні запаси, їх склад. Моделі 
економічних обґрунтувань обсягу замовлень. Методи контролю. Джерела 
короткострокового фінансування поточних потреб у оборотному капіталі. 
Фінансування приросту оборотного капіталу через довгострокове фінансування. 
Комерційний кредит постачальників. Кредиторська заборгованість. Два 
зустрічних грошових потоки: кредиторська і дебіторська заборгованість, 
мінімальна нетто-заборгованість. Короткострокові кредити комерційних банків. 
Види банківських позичок. Реальна процентна ставка за банківським кредитом. 
Випуск комерційних паперів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


