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Силабус навчальної дисципліни 

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ» 

 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітня програма Економіка підприємства 

Освітній рівень Другий (магістр) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 ЄКТС 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Економіки підприємства та менеджменту, другий 

корпус, ауд.40,  http://www.kafepm.hneu.edu.ua/ 

Викладачі Шиян Дмитро Вікторович, 

доктор економічних наук, професор 

Контактна інформація 

викладача 

dmytro.shyian@hneu.net 

Дні занять Середа 2-3  пара 

Консультації Вівторок 14:00 – 16:00, Пятниця 10.00-12.00 – очні 

Через систему ПНС - дистанційні 

Мета навчальної дисципліни - навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

компетентностей щодо використання системи знань з управління фінансами корпорацій, 

визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення корпорацій, набуття необхідної 

сукупності теоретичних і практичних знань, вмінь та навичок для використання технологій 

та інструментарію фінансового управління корпораціями. 

Передумови навчання: наявність базових знань з мікроекономіки, економіки 

підприємства, менеджменту, економічного аналізу, організації виробництва, фінансів, 

бухгалтерського обліку.  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Аналіз фінансової інформації в системі управління фінансами 

корпорації 

Тема 1. Економічний зміст та призначення корпоративних фінансів 

Тема 2. Корпорація і фінансовий ринок 

Тема 3. Аналіз фінансових звітів корпорацій 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках 

Змістовий модуль 2. Фінансові рішення: активи та джерела фінансування корпорації 

Тема 5. Управління прибутком корпорації 

Тема 6. Управління активами корпорації 

Тема 7. Управління капіталом 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни:   

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна навчальна 

система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3850 

Робоча програма, технологічна карта, презентації 

лекцій, завдання для практичних занять, самостійної 

роботи, інтерактивні завдання 

Рекомендовані джерела 

1. Корпоративні фінанси: робоча програма для студентів спеціальності 051 

"Економіка" другого (магістерського) рівня/ укл. Д. В. Шиян. - Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3850
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Кузнеця, 2018. -  54 с. (Укр. мов.) 

2. Ковальчук С. В. Фінанси / С. В. Ковальчук - Львів: Новий Світ-2000. - 2013. - 567 

с.  

3. Фінансовий менеджмент / [Лепейко Т.І.,Миронова О.М.,Кривобок К.В., 

Немашкало К.Р.]. - Х. : ХНЕУ, 2012. - 290 с.  

4.  Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Огійчук 

М.Ф., Плаксієнко В.Я., Беленкова М.І., Панченко Л.Г. та ін.]. За ред. М.Ф. Огійчука. - К. : 

Алерта, 2011. - 1040 с.  

5.  Отенко І. П. Фінансовий аналіз / І. П. Отенко. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 

155 с.  

Система оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100 бальну) систему оцінювання. 

Підсумкова кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти складається з 

суми балів за поточну та підсумкову успішність.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Активна робота на лекції 10 

Виконання практичних завдань 10 

Поточні контрольні роботи 10 

Колоквіуми 30 

Іспит 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А Відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
Незадовільно 

не зараховано 

 1 – 34 F 

    

Політики навчальної дисципліни  

Політика навчальної дисципліни базується на засадах академічної доброчесності ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 

Заборонено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів) 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни: 

https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/471067/mod_resource/content/1/Робоча%20програма%20

В2В%20нов%202108.docx 

 

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/471067/mod_resource/content/1/Робоча%20програма%20В2В%20нов%202108.docx
https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/471067/mod_resource/content/1/Робоча%20програма%20В2В%20нов%202108.docx
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