
ФІНАНСОВИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

КОНТРОЛЬ

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС



МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

формування системи теоретичних знань і
практичних навичок щодо функціонування
акціонерних товариств, поглиблення комплексу
знань про систему корпоративного управління,
інструментарій та механізми її функціонування,
а також напрями розвитку за сучасних умов
трансформації світової фінансової
архітектури, вивчення світової практики
функціонування системи корпоративного
управління та дослідження особливостей
еволюції корпоративних відносин за умови
підвищення ефективності функціонування
підприємства корпоративного типу як
господарюючого суб'єкта в ринковій економіці.



Предметом вивчення дисципліни є 

теоретичні та практичні аспекти методів управління 

корпоративними підприємствами, спрямованих на 

прийняття найбільш ефективних управлінських рішень.



Завдання вивчення 

дисципліни:

– вивчення закономірностей побудови корпоративних органів
управління, що дає можливість організовувати роботу органів
управління акціонерним товариством, визначати та
розподіляти компетенції між різними керівними органами для
ефективної взаємодії між ними;

– засвоєння основних принципів корпоративного управління, яке
дозволяє майбутнім фахівцям приймати обґрунтовані рішення
щодо управління, організації, регулювання та мотивації всіх
учасників корпоративних відносин;

– розуміння соціально-економічної ролі стейкхолдерів у
корпорації, що становить підґрунтя гармонізації соціально-
економічних інтересів акціонерів корпорації та груп
зацікавлених осіб, а також є ефективним способом протидії
зловживанням під час реорганізації акціонерних товариств



Ви будете вміти: 

 розрізнювати корпорації за характером їх діяльності та 
вибирати моделі корпоративного управління з 
урахуванням визначеного типу корпорації, особливості 
її внутрішнього і зовнішнього середовища та проблеми 
їхньої взаємодії, прийняття господарських рішень;

 проводити оцінку ефективності існуючій корпоративної 
структури і розробляти плани досягнення її інтегральної 
ефективності;

 реалізовувати взаємини керівництва корпорації з 
акціонерами; проводити корпоративний контроль та 
регулювання матеріально-технічних та фінансових 
потоків в акціонерних товариствах; 

 оцінювати ризики створення корпоративних структур.



Ви будете знати

 сутність корпоративного управління та 
організаційно-правових ознак корпоративних 
структур; 

 типи господарських товариств та особливості 
корпоративної реструктуризації економіки 
України; 

 методологію створення внутрішньої системи 
управління в корпоративному секторі 
економіки; системи критеріїв ефективності 
корпоративної структури та методи управління 
капіталом у корпораціях; 

 методи оцінки ризиків створення і ефективності 
функціонування корпоративних структур.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

–Знати сутність корпоративного управління та організаційно-
правових ознак корпоративних структур; типи господарських 
товариств та особливості корпоративної реструктуризації 
економіки України; 

– Засвоїти системи критеріїв ефективності корпоративної 
структури та методи управління капіталом у корпораціях та 
методи оцінки ризиків створення і ефективності 
функціонування корпоративних структур; 

– Уміти розрізняти корпорації за характером їх діяльності та 
вибирати моделі корпоративного управління з урахуванням 
визначеного типу корпорації, особливості її внутрішнього і 
зовнішнього середовища та проблеми їхньої взаємодії, 
прийняття господарських рішень; 

– Володіти теоретичними фінансовими концепціями щодо 
діяльності корпоративних підприємств; методами оцінювання 
корпоративної організаційної структури управління та 
вносити пропозиції щодо прийняття управлінських рішень. 



Навчально-методичне, 

інформаційне та кадрове 

забезпечення 

1. Лекційний матеріал 

2. Методичні рекомендації і завдання для 

проведення практичних занять 

3. Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної та індивідуальної роботи 

4. Модульні завдання 

5. Робоча навчальна програма 

Також уся інформація є у СДН КНТЕУ.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


