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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

« ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ  КОРПОРАЦІЙ » 
 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 
 

Статус дисципліни* 
 

Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Економічні відносини, що виникають між зарубіжними корпораціями 

та іншими суб’єктами ринку з приводу формування та розподілу 

капіталу корпорацій 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни дасть можливість одержати знання щодо 

джерел формування та ефективного використання фінансових 

ресурсів зарубіжних корпорацій 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1.Застосовувати одержані знання для дослідження особливостей 

механізму функціонування фінансів зарубіжної корпорації. 

2.Володіти практичним інструментарієм діагностики фінансового 

стану корпорації. 

3.Використовувати системні методи аналізу фінансової звітності 

зарубіжної корпорації. 

4. Вміти здійснювати оцінку ефективності управління вартістю та 

структурою капіталу корпорації. 

5. Аналізувати дивідендну та інвестиційну політику зарубіжної 

корпорації. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання фінансів зарубіжних корпорацій формує: 

1.Здатність критично оцінювати переваги та недоліки бізнес-моделей 

зарубіжних корпорацій. 

2.Здатність вирізняти дієві чинники оптимізації структури капіталу 

зарубіжної корпорації. 

3.Здатність аналізувати процеси формування та особливості 

управління потоками капіталів корпорації. 

4.Здатність застосовувати сучасні методи оцінки дивідендної політики 

та її результатів. 

5.Здатність оцінювати процеси емісії та розміщення корпоративних 

цінних паперів. 

   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, організаційно-правові особливості 

створення та управління корпораціями. Роль корпорацій в 

економічному розвитку країни. Формування сучасної бізнес-моделі 

корпорації. Управління фінансами зарубіжної корпорації. Оцінка 

фінансового стану корпорації. Фінансова звітність та методи її 

аналізу. Капітал зарубіжної корпорації, його вартість та структура. 

Управління потоками капіталів зарубіжних корпорацій. Дивідендна 

політика корпорацій. Інвестиційна політика зарубіжних корпорацій. 

Корпорація як емітент корпоративних цінних паперів. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дискусія, мозковий штурм, розгляд ситуацій 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з дисциплін «Економіка», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка»,« Фінанси» 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Начальна та наукова література:  

1. Войтко С.В., Гавриш О.А., Корогодова О.О., Моісеєнко Т.Є. 

Транснаціональні корпорації: навчальний посібник .– Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2016. – 208 с.  

2. Рогач О. І., Сніжко О. В., Луцишин З. О., Пузанов І. І. Світові 

фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: 

монографія/ МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка.  – Київ: Київський ун-т, 2013. – 352 с.  

3. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Міжнародні фінанси: 

навч.пос.– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013.– 364 с. 

  

 

 

 

 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ викладача Гаврилко Тетяна 

Олександрівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл 

викладача:https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90  

Е-шаіІ: tetiana.havrylko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності          Антипенко Н.В. 

 

Розробник           Гаврилко Т.О. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368217&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368217&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368217&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=368217&lang=uk-UA

