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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Фінанси ЗЕД 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин, 3 кредити ЄКТС 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фінанси ЗЕД» вивчається на ІІ курсі у ІІІ семестрі за напрямом 
підготовки 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю «Міжнародні економічні 
відносини». 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних 

навичок з вітчизняної і зарубіжної теорії і практики корпоративних фінансів, визначити 
можливі напрями їх подальшого розвитку. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Спеціальні компетентності 
СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і 
кредитних відносин. 

5. Програмні результати навчання 
РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального 
і спеціального призначення. 
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 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 
бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) 
на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них. 
РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та 
методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі 
товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 
відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 
РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних 
валютно-фінансових та кредитних відносин. 
РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 
міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і 
застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному 
рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, 
довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних 
відносин. 
РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних 
економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та 
соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  



Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

3 
 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція Заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Сутність функції , призначення та 
управління фінансами зарубіжних 
корпорацій. 

2 2 10 

Тема 2. Часова оцінка вартості грошей. 
Грошові потоки корпорації. 

2 2 10 

Тема 3. Капітал корпорації. 2 2 10 
Тема 4. Активи корпорації. 2 4 10 
Тема 5. Доходи і видатки корпорації. 2 4 10 
Тема 6. Ризики корпорації. 2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залікова 

робота 50 балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залікова робота 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  



9.Рекомендована література 
1. Господарський Кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208 с.  
2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 05.11.2008.- [Електронний ресурс]: 
Сайт ВРУ: [Режим доступу]: http: // zakon. Rada. Gov.ua 
3. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 // Відомості ВР України, 
1997, № 16. 
4. Закон України „Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року// Відомості 
Верховної Ради України, 1991 року, №49. 
5. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок" від 24.04.2006. -  [Електронний 
ресурс]: Сайт ВРУ: [Режим доступу]: http: // zakon. Rada. Gov.ua 
6. Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва і 
розвитку (ОЕСР).  
7. Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров - Спб: Питер, 2001. 
8. Бригхем Ю., Фінансовый менеджмент. Полн. курс в 2 т. [Пер. с англ.] / Ю. Бригхем, Л 
Гапенски. – СПб.: Экономическая школа, 1997 
9. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика)/ М.В. 
Грідчина. – К., 2002. с.230. 
10. Грідчина М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч.посіб./ М.В. 
Грідчина – К.: А.С.К., 2005.- 384 с. 
11. Управління корпоративними фінансами: Навчальний посібник / [Дієва Н.М., Олійник 
В.Я., Григора Т.Ф., Григора Г.В., Буряк А.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с. 
12. Хавтур О.В. Корпоративні фінанси: Навч. Пос./ Ольга Володимирівна Хавтур – 
Тернопіль: ТАЙП, 2006. – 232 с. 

 
 

Викладач _________________________ 


