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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, 

процесів і специфічних особливостей фінансів зарубіжних 

фірм, визначення ключових фінансових проблем, пов’язані з 

компаніями, інвесторами та взаємодією між ними на ринках 

капіталу; базових навиків фінансового аналізу при прийнятті 

фінансових рішень зарубіжними компаніями в умовах ризику. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 

40 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 



поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  

Теоретичні знання та практичні навички сучасного 

економічного мислення студентів, що дозволяють приймати 

управлінські фінансові рішення і організувати їх реалізацію в 

умовах діяльності міжнародних компаній 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН 4. Систематизовувати й 

упорядковувати отриману інформацію 

щодо процесів і явищ у світовому 

господарстві; оцінювати та пояснювати 

вплив ендогенних і екзогенних факторів 

на них; формулювати висновки і 

розробляти рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і 

міжнародного середовища.  

РН 7. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати.  

РН 10. Ідентифіковувати та 

виокремлювати особливості 

функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного 

розвитку.  

РН 12. Здійснювати комплексний аналіз 

складних економічних систем, зіставляти 

та порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування.  

РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, 

принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин.  

РН 25. Презентувати результати 

дослідження на базі яких, розробляються 

рекомендації та заходи з адаптації до змін 

міжнародного середовища.  

ЗК 8. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

СК 4. Здатність обґрунтовувати 

особливості реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

СК 7. Здатність аналізувати теорії та 

механізми реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і кредитних 

відносин.  

СК 8. Здатність визначати функціональні 

особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин 

різного рівня та налагоджувати 

комунікації між ними.  

СК 16. Здатність постійно підвищувати 

теоретичний рівень знань, генерувати й 

ефективно використовувати їх в 

практичній діяльності. 

 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1 Сутність, функції та управління фінансами корпорації 

Тема 1 

Теоретичні 

основи та 

особливості 

фінансів 

зарубіжних фірм 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Сутність і функції 

фінансів корпорацій. 

2. Фінансове зовнішнє 

середовище, його вплив на 

політику корпорацій. 

3. Відмінні особливості 

ведення фінансів у 

зарубіжних фірмах 

Тема 2  

Структура 

капіталу 

зарубіжними 

фірмами 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Приватний капітал 

зарубіжних компаній та 

його складові 

2. Сутність фінансових 

зобов’язань та їх 

класифікація 

3. Венчурний капітал та 

особливості його 

залучення 

4. Напрями 

використання капіталу 

зарубіжних фірм 

Тема 3 

Фінансова 

звітність 

зарубіжних 

компаній та 

методи її аналізу 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1.  Форми фінансової 

звітності 

2. Баланс зарубіжних 

компаній 

3. Звіт про прибуток 

зарубіжних фірм 

4. Звіт про рух 

грошових потоків 

зарубіжних фірм 

5. Аналіз абсолютних 

показників фінансової 

звітності корпорації 

6. Групи 

коефіцієнтного аналізу 

фінансової звітності  



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Тема 4 Оцінка 

капіталу 

зарубіжних фірм 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Вартість грошей у 

часі 

2. Визначення вартості 

капіталу та активів 

корпорацій. 

1. Середньозважена і 

гранична вартості капіталу. 

2. Методи 

розрахунків вартості 

компанії. 

Тема 5 

Врахування 

ризиків у 

прийнятті 

фінансових 

рішень 

зарубіжними 

фірмами 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Сутність ризику та їх 

роль у прийняті рішень 

2. Класифікаційні 

ознаки ризиків 

3. Врахування впливу 

ризиків у фінансовій 

діяльності зарубіжних фірм 

Модуль 2 Корпорації на ринку капіталів та сучасна фінансова політика західних 

фірм 

Тема 6 

Зарубіжні фірми 

на ринку 

капіталів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Фінансовий ринок як 

основа економічного 

розвитку корпорацій 

2. Заощадження та 

інвестиції 

3. Регулювання ринку 

капіталів 

4. Міжнародне 

регулювання фінансового 

ринку 

5. Фондові біржі: їх 

роль та класифікація 

Тема 7 

Дивіденди та 

дивідендна 

політика 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Теорії дивідендної 

політики 

2. Чинники дивідендної 

політики 

3. Прийняття рішень 

щодо проведення 

дивідендної політики 

4. Форми дивідендних 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

виплат 

5. Оцінка дивідендної 

політики та її результатів 

методом коефіцієнтів 

Тема 8 Тема 6. 

Оборотний 

капітал 

зарубіжних фірм 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Сутність оборотного 

капіталу. 

2. Управління 

грошовими коштами і 

портфелем цінних паперів. 

3. Управління товарно-

матеріальними запасами. 

4. Оцінка політики 

зарубіжних фірм з 

формування і 

використання оборотного 

капіталу. 

5. Джерела 

короткострокового 

фінансування поточних 

активів 

Тема 9 Рух 

грошових 

потоків 

зарубіжних фірм 

та 

оподаткування 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування 

1. Особливості руху 

грошових потоків 

зарубіжних фірм 

2. Корпорація як 

платник податків.  

3. Вплив податкової 

політики на рух грошових 

потоків корпорації 

Тема 10 Сучасна 

фінансова 

політика 

зарубіжних фірм 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних розрахункових завдань за 

допомогою програмного забезпечення; 

виконання домашнього завдання 

(теоретична частина та практична 

частина); завдання для самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

1. Фінансова політика 

як складова стратегії 

фірми.  

2. Фінансові рішення 

при злитті та поглинанні, 

викуп  власних акцій.  

3. Фінансова політика фірм 

у період кризи 

Спеціальні заходи у період 

фінансової кризи: державні 

програми підтримки 

бізнесу та їх актуальність у 

період кризи.  



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Проблеми запобігання 

фінансового шахрайства.  

 

Інформаційні джерела 

1. Алієва-Барановська В. М. Глобальний бізнес : навч. посібник-довідник / 

В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 560 с. 

2. Международный бизнес. Теория и практика : учебник для бакалавров / 

А. И. Погорлецкий [и др.] ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 733 с. 

3. Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / за заг. ред. 

А. М. Мельникова [А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк] – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 200 с 

4. Мирошніченко О. Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу і виходу на 

ринки Європейського Союзу / О. Мирошніченко, 2014. – 180 с. 

5. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, 

С. В. Сидоренко. – К. : НУБіП України, 2016. – 236 с. 

6. Міжнародний бізнес та біржові ринки : конспект лекцій / укладачі: 

Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигида. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 110 с. 

7. Селіверстова, Л.С. Фінанси корпорацій: монографія / Л. С. Селіверстова ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2013. - 319 с.  

8. Суторміна, М. В. Фінанси зарубіжних корпорацій: підручник. / М. В. Суторміна, 

В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2011. — 247 с. 

9. Топ-каталог франшиз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://franchise.ua. 

10. Управління міжнародним бізнесом: конспект лекцій для студентів 

економічного спрямування, аспірантів, викладачів / Н. Г. Ушакова, К.Ю. Величко, 

О.І. Печенка. – Харків: Видавництво «Форт», 2016. – 126 с. 

11. Хилл Ч. Международный бизнес. [8-е изд.] / Ч. Хилл. – СПб.: Питер, 2013. – 

С. 74-75. 

12. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства / Л. А. Швайка. – К. : Ліра-

К, 2014. – 268 с. 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 



мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); виконання 

індивідуальних завдань (10 балів); тестування (4 бали); поточна 

модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 7-10): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); виконання 

індивідуальних завдань (10 балів); тестування (4 бали); поточна 

модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


