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Вибіркова дисципліна, змістових модулів
1.Формаконтролю:залік. 
Загальна кількість кредитів– 3,годин
14годин,практичнізаняття–14годин,самостійна
годин. 
Формат: очний (offline / facetoface) / 
дистанційний(online). 
Мова викладання:українська/англійська
викладання– 2022. 

Консультації проводяться 
Графіку,розміщеному в інформаційному
moodle.kntu.kr.ua;урежимівідеоконференцій
ектроннупошту,Viber,Messenger,Telegram

УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

діяльність» 

СИЛАБУСНАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІ

доцент, доцент кафедри 
комерційної діяльності 

модулів – 

годин– 90,ут.ч.лекції–  
самостійна робота– 62 

 (offline / facetoface) / 

англійська.Рік 

відповідно до 
інформаційному ресурсі 

урежимівідеоконференційZoom,черезел
,Viber,Messenger,Telegramзадомовленістю. 
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Пререквізити Особливі вимоги відсутні 
 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення  навчальної дисципліни є 
викласти у стислій та доступній формі основний зміст дисципліни 

«Корпоративне управління»; сприяти  засвоєнню узагальнених в теорії і 
практиці корпоративного управління знань з урахуванням специфіки 

акціонерної власності у ринкових відносинах, вироблення практичних 

навичок у прийнятті рішень стосовно управління, організації, регулювання та 

мотивації всіх учасників корпоративних відносин.  

 
Завдання вивчення дисципліни: 

 

 - засвоєння студентами наукових теорій з корпоративного управління; 
- розширення знань про механізми та моделі корпоративного управління; 
- формування цілісного уявлення про систему корпоративного управління; 
- вивчення особливостей корпоративного управління в Україні. 
 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен знати: 

- сутність, принципи та моделі корпоративного управління; 
-національну правову базу корпоративного управління;   

-види цінних корпоративних паперів, форми випуску, процедуру емісії; 
-учасників корпоративних відносин та органи корпоративного управління;   
-права та обов'язки акціонерів;   

-особливості фінансового менеджменту та фінансового аналізу в системі 
корпоративного управління;  

-причини та процедуру банкрутства корпорацій. 
 

вміти: 

- підготувати статут та засновницькі документи акціонерного товариства; 

- розрахувати ринкову вартість акцій; 

- підготувати документи для проведення загальних зборів;  

- розрахувати величину дивідендів;  

- проаналізувати фінансову звітність акціонерного товариства та оцінити 

його фінансовий стан тощо.   
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набути соціальних навичок(soft-skills): 

- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиiпре
зентуватиматеріал; 

- взаємодіяти в економічному середовищі. 
 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

 

Очікується,щоздобувачівищоїосвітибудутьдотримуватисяпринци
півакадемічноїдоброчесності,усвідомлюватинаслідкиїїпорушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі 
та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 
освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану 
ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль1.Теоретичні засади корпоративного 

управління 

Тема1.Сутність корпоративного управління. 

Тема2 Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління. 

Тема 3.Акціонерні товариства в Україні. 

Тема 4. Управління корпоративним капіталом та відносини власності. 

Тема 5. Елементи регулювання виробничої та фінансової діяльності 
корпорації. 

 

Тема 6. Фондовий ринок. 
 

Тема 7. Інститути спільного інвестування. 
 
 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю:поточний,підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів,усне опитування,письмовий контроль. 
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Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 
шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий 
рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем 
вищоїосвітинавчальногоматеріалуналекційних,практичних,семінарськихаб
олабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за 
стобальною 
тадворівневою(«зараховано»,«незараховано»)ташкалоюЄКТСрезультатівн
авчання. 
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8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 
року № 3480-IV – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  
9. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
02.06.2002 р. № 190 "Про погодження Рекомендацій з найкращої практики 
корпоративного управління для акціонерних товариств України". — Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ vr190312$02#Text 
10. International Finance Corporation. (2019). SME Governance Guidebook. — 
Режим доступу: https:// www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ 
ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_$ 
reviews+and+case+studies/sme+governance+guidebook 
11. Іоргачова М.І. Вартісно$орієнтоване управління в системі 
корпоративного управління компанією / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова, Г.М. 
Коцюрубенко // Економіка та держава — 2020. — № 5. — С. 111—115. 
12. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / 



5 

 

З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – Львів: 
ЛьвДУВС, 2018. – 456 с. 
13. Кравченко О.О. Поведінкові аспекти управління корпоративними 
фінансами / О.О. Кравченко, В.В. Прий$ мук // Електронне наукове фахове 
видання "Ефектив$ на економіка" — 2019. — № 10. — Режим доступу: http:/ 
/www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7305 
14. Mergent Inc Reference Book of Corporate Management Hardcover. 
Dun&Bradstreet`publishing. 2017. 234 p. 10.Thomas Conyngton A Manual of 
Corporate Management: Containing Forms, Directions and Information for the Use 
of Lawyers and Corporate Officials. Forgotten Books. 2018. 430 p 
15. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне 
управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
(спеціаліст) / Уклад. : Л.Є. Довгань, І.П Малик, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ 
«КПІ», 2016. – 371 с. 
16. Швець Ф.Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник-Рівне: 
НУВГП, 2017.-320 с. 
 

 
Розглянуто і схвалено на засіданн ікафедри «Економіка, менеджмент та 

комерційна діяльність», Протокол№ 1  від «15» серпня 2022р. 
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