
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«КОПОРАТИВНІ ФІНАНСИ» 
3 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 
Форма проведення комбінована / виконання екзаменаційного 

тесту 
Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 
Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання: 20 балів - письмова відповідь на питання, 10 

балів - тести, 10 балів – вирішення 
ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: немає 
 
Семестрове оцінювання проводиться у формі екзамену (іспиту) або екзаменаційного 
тесту. 
Студент допускається до складання екзамену / виконання екзаменаційного тесту, якщо ним 
повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та робочою 
навчальною програмою. 

Екзамен проводиться у комбінованій формі і передбачає виконання наступних 
завдань: 
• відповідь на 2 теоретичні питання (кожне питання - по10 балів, максимум - 20 балів), 
• виконання тестових завдань (кожне завдання - по 5 балів, максимум - 10 балів), 

• розв’язання практичних задач (одна задача, максимум - 10 балів). 
Екзаменаційний тест складається з 40 тестових завдань. 
Максимальна кількість балів за екзаменаційний тест - 40. 
Тестові завдання охоплюють весь зміст дисципліни. 
Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально. 
При тестуванні он-лайн оцінка обраховується: 
• для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох» та 

«так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку 
виставляється оцінка 0 балів; 

• за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат «декілька з багатьох», 
«відповідність») оцінка розраховується на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в 
тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів 
обидві правильні відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 
0,5 балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). 
Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються 
відповідно. 

При виконанні екзаменаційного тесту слідкуйте за терміном виконання та за 
часовим обмеженням. 

Максимальна кількість балів за відповіді на екзамені / виконання екзаменаційного тесту – 
40 балів, яка додається до кількості балів (максимум 60 балів), які студент набрав під час 
вивчення дисципліни. Таким чином формується загальна рейтингова оцінка студента за 
дисципліну. Загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів, що переводяться у 
національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає 
певному рівню засвоєння дисципліни. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=250701
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35827


Орієнтований перелік питань: 
1. Предмет і сутність дисципліни. 
2. Фінансове навколишнє середовище та його вплив на корпорацію. 
3. Функції і принципи корпоративних фінансів. 
4. Переваги і недоліки корпоративної форми організації підприємства. 
5. Особливості корпоративної власності: еволюція та сучасний стан. 
6. Ознаки корпоративних підприємств. 
7. Переваги і недоліки корпоративних підприємств. 
8. Нормативно-правове забезпечення створення й функціонування підприємств 

корпоративного сектора в Україні. 
9. Господарські товариства як об’єкт корпоративного управління. Корпорація (акціонерне 

товариство) як основна форма корпоративного підприємства. 
10. Форми реорганізації АТ: злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення. 
11. Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні. 
12. Особливості формування капіталу підприємств корпоративного типу. 
13. Форми та джерела фінансування корпоративних підприємств. 
14. Формування власного капіталу підприємств корпоративного типу. 
15. Складові позикового капіталу корпорації та вибір джерел їх залучення. 
16. Оцінка окремих елементів власного та позикового капіталу корпорації. 
17. Визначення ціни капіталу, що залучається з різних джерел. 
18. Ефект фінансового левериджу та його використання при управлінні структурою капіталу. 
19. Поняття грошового потоку та характеристика його видів. 
20. Принципи та етапи управління грошовими потоками корпорації. 
21. Характеристика основних факторів, що впливають на формування грошових потоків 

корпорації. 
22. Методи оптимізації грошових потоків корпорації. 
23. Корпоративні цінні папери та їх особливості. 
24. Поняття фінансових інструментів. 
25. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку (емісія, 

андерайтинг, викуп власних акцій тощо). 
26. Рейтинги акцій і облігацій та фактори, які визначають рейтинг цінних паперів. 
27. Становлення і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів. 
28. Сутність і класифікація інвестицій корпорації, їх особливості. 
29. Поняття реальних інвестицій. Основні цілі та характерні ознаки реальних інвестицій у 

міжнародній практиці. 
30. Основні форми реального інвестування. Поняття фінансових інвестицій та їх 

класифікаційні форми. 
31. Основні завдання управління фінансових інвестицій. 
32. Інвестиційний портфель та класифікація його типів. 
33. Оцінювання доцільності капітальних вкладень, основні показники ефективності. 
34. Сутність оборотного (працюючого) капіталу. Ефективність та цикл оборотного капіталу. 
35. Управління грошовими коштами і портфелем цінних паперів. 
36. Моделі управління грошовими коштами. 
37. Зміст і особливості складання фінансової звітності акціонерних товариств. 
38. Методи і техніка консолідування; міжнародні стандарти складання консолідованої 

звітності. 
39. Сутність, предмет і завдання фінансового аналізу корпорації. 
40. Види фінансового аналізу корпорацій. 
41. Методи та моделі у фінансовому аналізі. 
42. Проблеми, що виникають при застосуванні фінансових показників для порівняльного 

аналізу діяльності великих розгалужених АТ. 
43. Основні причини, внутрішні та зовнішні фактори виникнення фінансових криз. 
44. Політика антикризового фінансового управління: напрямки впровадження та заходи з 

виходу із кризового стану корпорації. 
45. Фінансова стратегія корпорації 



46. Концепції фінансової стратегії. Поняття «прогнозування» і «планування». 
47. Сутність і завдання фінансового планування. 
48. Джерела фінансування розвитку корпорації. Коефіцієнти внутрішнього зростання і 

стійкого зростання. 
49. Методи фінансового планування. 
50. Структура і зміст фінансового плану. 

 
Приклади тестових завдань: 

1. Тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для 
досягнення спільної мети мають назву: 

a) асоціації;  
b) корпорації;  
c) холдинги;  
d) концерни; 
e) консорціуми. 

2. Суб’єктами корпоративних фінансів є:: 
a) суб’єкти господарювання, що є юридичними та фізичними особами;  
b) відносини, пов’язані з утворенням грошових фондів для фінансового забезпечення 

підприємства; 
c) економічні відносини, пов’язані з рухом коштів;  
d) грошові відносини; 
e) підприємства та організації, банківські установи і страхові компанії, позабюджетні 

фонди. 
 

Приклад ситуаційного завдання: 
Прибуток періоду, який передує плановому, становив 34 000 грн. Собівартість 

продукції – 150 000 грн. Собівартість порівнянної продукції в планованому періоді – 
160 000 грн. Зниження собівартості продукції в планованому періоді – 3,6 %. Необхідно 
проаналізувати зміни прибутку в плановому періоді за допомогою методу показника витрат 
на 1 грн продукції та економічного (аналітичного) методу. 

 
 

Екзаменатор О.О. Казак  
 

Завідувач кафедри О.О. Сосновська 
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