
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри 
фінансів та банківської справи 
Протокол № 8 від  « 08 » грудня 2016
Зав. кафедри

Ю.Ф. Гудзь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

6Кількість кредитів ECTS 

Розробник: 

2016 2017-  навчальний рік

«ФІНАНСИ КОРПОРАЦІЙ»

Гудзь Ю.Ф.,  
доцент кафедри  
фінансів та банківської справи, 
к.е.н., доц.



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова дисципліна

Семестр 2

Кількість кредитів  6

Загальна кількість годин 180

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 120

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 8

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи знань про фінанси корпорацій, джерела 
формування капіталу, особливості обігу корпоративних цінних паперів та роль 
фінансових інструментів в процесі господарювання.

Завдання - вивчення сутності й функцій фінансів корпорацій; ознайомлення з 
особливостями фінансових ресурсів корпорацій та джерелами їх формування; 
організація фінансів корпорацій; оцінювання фінансового стану корпорацій; 
вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності корпорацій; 
оволодіння практичними навичками використання форм фінансування корпорацій; 
здобуття практичних навичок визначення потреби підприємства в капіталі; 
ознайомлення з процесом формування власного та позичкового капіталу 
корпорацій.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1:  Методологічні основи управління фінансами корпорацій

Тема 1. Суть і роль корпоративних 
фінансів в ринковій економіці 16 2 2 12

Тема 2. Акціонерні товариства в Україні:
особливості створення та
функціонування 

16 2 2 12

Тема 3. Вартість капіталу корпорації 16 2 2 12

Тема 4. Структура капіталу корпорації 16 2 2 12
Тема 5. Бюджетування капітальних 
вкладень 16 2 2 12

Разом за змістовим модулем 1 80 10 10 60

Змістовий модуль 2:  Аналіз фінансової діяльності  корпорацій 

Тема 6. Оборотний капітал корпорації 20 4 4 12
Тема 7. Корпорація на фінансовому
ринку 20 4 4 12

Тема 8. Рух грошових потоків корпорації
та оподаткування 20 4 4 12

Тема 9. Фінансова звітність корпорацій 20 4 4 12
Тема 10. Аналіз фінансової звітності
корпорації та фінансове планування 20 4 4 12

Разом за змістовим модулем 2 100 20 20 60

Усього годин 180 30 30 120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – дискусія  
Сутність, функції та управління фінансами корпорацій 2

2 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Корпорація як суб’єкт права 2

3 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Вартість капіталу корпорації 2

4 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Структура капіталу корпорації 2

5 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Бюджетування капітальних вкладень 2

6 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Оборотний капітал корпорації 4

7 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Корпорація на фінансовому ринку 4

8 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Рух грошових потоків корпорації та оподаткування 4

9 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Фінансова звітність корпорації 4

10 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз фінансової звітності корпорації і фінансове планування 4

5. Індивідуальні завдання



1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.

3 Добір статистичної, податкової, фінансової інформації щодо діяльності  
промислових підприємств Дніпропетровської області.

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн- 
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Методологічні основи управління фінансами корпорацій

Семінар – дискусія 
Тема1  Сутність, 

функції та 
управління 
фінансами 
корпорацій

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Роль корпорацій в 
сучасних умовах господарювання. Еволюція 
економічних поглядів на акціонерну форму 
господарювання. Особливості функцій та принципів 
корпоративних фінансів. Переваги та недоліки 
функціонування господарюючих суб’єктів різних 
організаційно-правових форм.  Формування і розвиток 
корпоративних відносин в Україні. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 2. Акціонерні 
товариства в 

Україні: 
особливості 
створення та 

функціонування 

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Типи акціонерних 
товариств та особливості їх створення у відповідності 
до чинного законодавства. Юридичний статус 
акціонерів та засновників акціонерного товариства.  
Загальні збори акціонерного товариства. 
Наглядова рада та виконавчий орган акціонерного 
товариства. Особливості створення та припинення 
акціонерного товариства. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 3. Вартість 
капіталу 

корпорації 

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Ризик і ціна капіталу. 
Причини розвитку теорії ризику. Теорія оптимального 
(раціонального) портфеля цінних паперів Г. Марковіца. 
Теорія ризику В. Шарпа: ризик систематичний (бета) і 
несистематичний. Модель оцінювання капітальних 
активів (МОКА — Capital Assets Pricing Model — 
САРМ), її практичне значення для управління 
капіталом корпорації. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 4. Структура 
капіталу 

корпорації

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Фінансовий леверидж 
як міра фінансового ризику. Операційний леверидж як 
міра операційного ризику. Точка беззбитковості 
продажу. Теоретичні основи дивідендної політики. 
Дискусійний характер дивідендної політики. Теорія 
Міллера-Модільяні (MM). Критика теорії ММ (Гордон, 
Бригхем та ін.). Теорія «податкової диференціації». 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 5. 
Бюджетування 

капітальних 
вкладень

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Оцінка вартості 
інвестицій у реальні активи. Методи оцінювання 
інвестиційних проектів. Визначення терміну окупності 
проекту. Його економічне значення, можливі 
модифікації. Індекс прибутковості як обернений 
показник окупності інвестицій. Його значення для 
прийняття рішень. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Разом за змістовим 
модулем 1 60

Змістовий модуль 2 Аналіз фінансової діяльності  корпорацій 

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 6. Оборотний 
капітал корпорації

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань:  Джерела 
короткострокового фінансування поточних потреб у 
оборотному капіталі. Фінансування приросту 
оборотного капіталу через довгострокове фінансування. 
Комерційний кредит постачальників. Кредиторська 
заборгованість. Два зустрічних грошових потоки: 
кредиторська і дебіторська заборгованість, мінімальна 
нетто-заборгованість.Короткострокові кредити 
комерційних банків. Види банківських позичок. 
Реальна процентна ставка за банківським кредитом. 
Випуск комерційних паперів. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 7. 
Корпорація на 
фінансовому 

ринку

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Емісія райтів і скрипів, 
їх особливості. Викуп акцій, що обертаються, причини. 
Емісія цінних паперів, пов’язана зі злиттям і 
поглинанням. Випуск нових акцій після поглинання. 
Випуск «сміттєвих» облігацій для фінансування 
поглинань, крах програми і втрати дрібних інвесторів. 
Контроль над злиттями і поглинаннями з боку 
фондових бірж і Комісії із цінних паперів. Синергічний 
ефект. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 8. Рух 
грошових потоків 

корпорації та 
оподаткування

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань:  Податкові пільги і 
податкові кредити для стимулювання відновлення 
основного капіталу, витрат на НДДКР, уведення 
новітніх технологій для переміщення капіталу в 
економічно відсталі райони з високим безробіттям. 
Транснаціональні корпорації і податкова політика 
країн, які отримують іноземний капітал, «податкові 
гавані». Відхиляння від податків. Міжнародні конвенції 
щодо запобігання подвійному оподатковуванню. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 9. Фінансова 
звітність 

корпорацій

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань:  Звіт про рух 
прибутків. Визначення вартості продажу і витрат 
виробництва проданих товарів (послуг). Валовий 
прибуток. Фінан¬сові витрати. Проценти отримані і 
сплачені. Нетто-прибуток. Платежі дивідендів за 
привілейованими акціями. Прибуток акціонерів 
звичайних акцій, його поділ на прибуток, що 
розподіляється і що не розподіляється. Прибуток на 
звичайну акцію, дивіденди на звичайну акцію. Звіт про 
акціонерний капітал. Привілейовані акції. Звичайні 
акції. Реінвестований прибуток. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Тема 10. Аналіз 
фінансової 
звітності 

корпорації та 
фінансове 

планування

12

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 
ратуру для обговорення  питань: Метод коефіцієнтів. 
Головні групи коефіцієнтів. Коефіцієнти ліквідності, 
оборотності активів, оборотності пасивів, 
прибутковості, платоспроможності, капіталу. Метод 
Дюпона, його особливість і значення. Метод Альтмана, 
визначення можливості банкрутства. Користувачі 
фінансової звітності і застосування методів аналізу. 
Вибір методів залежно від поставленої цілі. 
Джерела [1-10]. [14-16].  
2. Самотестування.  
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,   
дискусія, фронтальне та 

індивідуальне  
опитування,  

понятійний диктант

Разом за змістовим 
модулем 2 60

Усього 110

7. Результати навчання

1 Розуміння сутностіта теоретичні основи фінансової діяльності корпорацій.

2 Зання методичного інструментарію забезпечення ефективної фінансової діяльності 
корпорацій.

3 Розуміння процесів формування власного і позичкового капіталу підприємств, методики 
оцінювання вартості підприємства.

4 Знання особливостей фінансової діяльності на етапі реорганізації та в сфері 
зовнішньоекономічних відносин корпорацій; 

5 Уміння застосовувати прийоми аналізу фінансової діяльності корпорацій.

6 Уміння оцінювати фінансове забезпечення та фінансовий стан корпорацій.

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен. 
 
 



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 1 1 1 5

Тема 2 2 1 1 1 5

Тема 3 2 1 1 1 5

Тема 4 2 1 1 1 5

Тема 5 2 3 5

Усього 
змістовий 
модуль 1

10 4 4 4 3 25

Змістовий модуль 2

Тема 6 2 1 1 1 5

Тема 7 2 1 1 1 5

Тема 8 2 1 1 1 5

Тема 9 2 1 1 1 5

Тема 10 2 3 5

Усього 
модуль 2

10 4 4 4 3 25

Усього 20 8 8 8 6 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»
75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Гудзь Ю.Ф.Фінанси корпорацій: конспект лекцій. [ Електронний ресурс ]. – 
Кривий Ріг, 2016

2 Гудзь Ю.Ф. Фінанси корпорацій: метод.вказівки до самостійного вивч. курсу 
для студ.спец. «Фінанси і кредит». – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2016

3 Комплекти індивідуальних завдань.
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи



12. Рекомендована література

Основна

1 Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2012.

2 Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. — 
М.: Финансы и статистика, 2012. — 142с.

3
Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: Управление 
капиталом. Планирование инвестиций. Бюджетирование. — СПб.: Питер, 
2014.— 591с.

4 Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних 
товариств: монографія. — К. : Знання, 2014. — 407с.

5 Грідчіна В.М. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна 
практика): Навч. посіб. – 2-ге вид. стереотип. – К.:МАУП, 2012. – 232с. 

6 Грідчіна В.М. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. посіб. 
– К.: А.С.К., 2015. – 384с.

7 Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Григора Т.Ф., Буряк А.В., Управління 
корпоративними фінансами. Навч. посіб. – К.:ЦУЛ, 2013. – 200с.

8 Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Знання, 2006. 
– 406 с.

9 Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний 
словник. — К.: Кондор, 2007. — 84с.

10
Закон України «Про акціонерні товариства»: чинне законодавство станом 
на 1 трав. 2009 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: ПАЛИВОДА А,В., 2009. – 
80с.

11 Закон України «Про господарські товариства» №1577-ХІІ від 19.09.91, ВВР, 
1991, №49.

12 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
№ 475/96-ВР від 30.10.96, ВВР, 1996, N 51, ст.293.

13 Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні» (ВВР), 1998, №15, ст.67.

14 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ВВР), 2006, №31, 
с.268.

15 Здоронок Г.І. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств: 50 
[практ. посібник] — К. : Юридическая практика, 2007. — 479с.

16 Іменітова О. Методи оцінки ринкової вартості акцій // Ринок цінних паперів.
– 1997. - №20. – С. 5-8.

17
Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: 
відповідність нормам світової господарської та правової практики / І. 
Зятковський // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 4. — С. 481-496.

18 Карелин В.С. Финансы корпораций: Практикум. — М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и Ко", 2005. — 123с.

19 Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси 
України – 2000. - №2. – С. 58-63.

20 Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів:
Навчальний посібник/За заг. Ред. О.Д.Василика. - К.:ЦУЛ, 2005. – 480с.

21

Павлов В.І., Мишко О.А. Корпоративне управління в акціонерних
товариствах / Спілка економістів України; Інститут регіональних досліджень
НАН України ; Національний ун-т водного господарства та
природокористування ; Тернопільський держ. економічний ун-т / М.І.
колішній (відп.ред.). — Рівне : НУВГП, 2006. — 180с.

Допоміжна 



22
Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, 
поняття, терміни: навчальний словник-довідник / Л. А. Віднійчук-Вірван. –
Львів : Магнолія Плюс, 2015. – 311 с.

23
Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний бізнес: Українська бізнес-
енциклопедія / Л. А. Віднічук-Вірван, Н. В. Вірван. – Чернівці : Наші книги,
2008. – 376 с.

24 Івасів Б. С. Міжнародні ринки грошей і капіталів : навчально-методичний 
посібник / Б. С. Івасів, В. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с. 

25
Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : теоретично-
практичний посіб. / В.П. Шило, С.С. Доровська, С.Б. Ільіна, Н.С. Іванова. —
2-е вид. — К. : Кондор, 2010. — 346 с.

26 Оспіщев, В. І.  Міжнародні фінанси : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, О. П. 
Близнюк, В. В. Кривошей. — К. : Знання, 2006. — 335 с.

27 Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : 
навч. посібник / О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2014. – 252 с. 

28
Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : 
підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Руденко. – 2-ге 
вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2007. – 632 с.

29 Софіщенко, І. Я. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / І. Я. Софіщенко. — К. : 
МАУП, 2005. — 200 с. 

30
Фінанси зарубіжних корпорацій. (Доступ з локальної мережі СумДУ) / В. М.
Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. – К. : КНЕУ,
2012. – 88 с. 

Інформаційні ресурси 

31 Загальні засади організації бухгалтерського обліку. - Режим доступу : http://
minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83009

32
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у заочній формі) 
«Фінанси підприємств в аграрному секторі економіки» - Режим доступу : 
http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=11882&lang=ukr

33 Офіційний сайт Верховної ради України. - Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua

34 Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://
kmu.gov.ua

35 Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://
kmu.gov.ua

36 Сайт Верховної ради України – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua.
37 Сайт Національного банку України - Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua.

38 Національна бібліотека ім.. Вернадського – Режим доступу: http:// 
www.nbuv.gov.ua.

39 Сайт Асоціації українських банків – Режим доступу: http:// www.aub.com.ua

40 Сайт економічних новин та інформації – Режим доступу: http:// 
www.economics.com.ua

41 Сайт банківської аналітики – Режим доступу: http:// www.bankografo.com.


