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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Фінанси підприємства та політика ТНК 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна / заочна 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

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

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Фінанси підприємства та політика ТНК» в міжнародних відносинах 
спрямоване на вивчення методів розрахунку показників, що визначають фінансові результати 
корпорацій та методів стратегічного і тактичного (оперативного) фінансового планування на 
підприємствах. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни – засвоєння механізмів формування, організації, плану- 

вання і управління фінансами підприємств, зокрема ТНК на основі теоретичного і 
практичного аналізу положень відповідних законодавчих і нормативних документів, а також 
досвіду фінансово-господарської діяльності провідних зарубіжних і вітчизняних корпорацій. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Фахові компетенції: 
СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 
методи у сфері  міжнародних  економічних  відносин  з  урахуванням  їх  основних  форм,  
застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних 
економічних відносин. 
СК 7. Здатність  аналізувати  теорії  та  механізми  реалізації  міжнародних  валютно-
фінансових  і кредитних відносин. 

5. Програмні результати навчання 
РН 8. Розуміти,  виділяти  й  описувати  нові  явища,  процеси  й  тенденції  глобального  
розвитку, механізми  й  інструменти  реалізації  економічної  політики  та  світових  
інтеграційних  / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 14. Розуміти  і  застосовувати  теорії,  принципи,  засоби  й  інструменти  реалізації 
міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 20 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 24 
самостійна робота 46 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

Сьомий 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Четвертий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція заняття самостійна 
робота 



Тема 1. Організація і функціонування 
підприємства та корпорацій. 

2 4 10 

Тема 2. Фінансова звітність підприємств та 
корпорацій. 

 4 10 

Тема 3. Капітал підприємств та корпорацій. 2 6 4 
Тема 4. Структура капіталу підприємств та 
корпорацій. 

2 6 6 

Тема 5. Планування в підприємництві. 2 4 10 
Тема 6. Фінансова діяльність ТНК. 2 6 10 

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

Базова 
1. 1. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок”. Уряд. кур’єр. 2006. 

№ 75. 19 квіт. 
2. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.01. Уряд. кур’єр. 

2001. № 78.4 трав. 
3. Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.93 № 

210. 
4. Про холдингові компанії, які створюються в процесі корпоратизації і 

приватизації: Указ Президента України від 11.05.94. Уряд. кур’єр.1994. № 76–77. 
5. Закон України “Про акціонерні товариства”. Уряд. кур’єр. 2008. № 202. 29 

жовт. 
6. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств”. 

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. 



7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. 
Все про бухгалтерський облік. 2000. № 11. 

8. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні” від 28.11.96. Уряд. кур’єр.1996. № 223–224. 

9. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (зі змін. і 
допов.) Відомості Верховної Ради України. 1995. № 4. 

10. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг” від 12.07.01. Уряд. кур’єр. 2001. № 154. 29 серп. 

11. Закон України “Про холдингові компанії в Україні” від 15.03.06. Уряд. 
кур’єр. 2006. № 73–74. 18 квіт. 

12. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.01. Уряд. кур’єр. 2001. № 74. 25 квіт. 

 
Допоміжна 

13. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. К.: Молодь, 1997. 1000 
с. 

14. Островська Г. Фінансовий менеджмент. Тернопіль: Підручники і посібники, 
2016. 512 с. 

15. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. Київ: КНЕУ, 2017. 534 с. 
16. Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 

Л. С. Омельченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с.  
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Викладач: __________________________ 


