
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни  

“КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ” 

 (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА) 

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Кафедра, яка забезпечує викладання: Менеджменту   

Керівник курсу:      Колянко О.В., к.е.н., доцент  
                                                       (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану. Як вибіркова 

складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну 

освітню траєкторію. 

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС/120 год 

Мова викладання: українська 

Під час вивчення дисципліни здобувачі отримують знання та навички, 

зокрема, щодо:  

- теоретичних  знань з корпоративного управління в різних галузях 

економіки, а також формування дослідницьких навичок з цього напрямку 

діяльності, достатніх для проведення наукових і прикладних досліджень ; 

- застосовування загальних принципів та методів економічних і соціальних 

наук, а також сучасних науково-емпіричних методів провадження досліджень у 

сфері корпоративного управління  та у викладацькій практиці; 

- використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, 

механізм його здійснення в діяльності підприємств;  

- застосовування сучасних інструментів та методів оцінювання економічної 

ефективності корпоративного управління;  

- глибокого розуміння  формування системи органів корпоративного 

управління,  та їх форм підзвітності;  

- усвідомлення особливостей принципів  функціонування корпорацій у сучасних 

умовах господарювання та демонстрування розуміння їх ринкового позиціонування;  

- розуміння організаційно-економічного механізму корпорацій та основних засад 

ефективного використання об’єднаного капіталу, залучення іноземних інвестицій; 

- розуміння особливостей практики здійснення корпоративного управління між 

менеджерами компанії та її власниками (акціонерами), а також іншими зацікавленими 

сторонами;  

- формування правового поля для визначення прав і відповідальності 

корпорації, інтерпретування  отриманої інформації для прийняття управлінських 

рішень; 

- розуміння питань формування стійкого балансу інтересів акціонерів , 

планування стратегії взаємовідносин та поведінки різних сторін корпорацій (власників, 

менеджерів, працівників, банків та інших учасників); 

- організації і здійснення освітнього процесу з використанням знань, умінь і 

навичок у сфері корпоративного управління; 



- презентації та обговорювання результатів досліджень, наукових та 

прикладних проблем корпоративного управління  на основі інформації  

оприлюднення результатів досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 

 

Зміст дисципліни 
Тема   1. Теоретичні основи корпоративного управління.  

Тема   2. Зовнішня сфера корпоративного управління. 

  Тема 3.Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління. 

Тема   4. Стратегічне управління корпораціями. 

Тема   5. Оцінювання ефективності корпоративного управління. 

 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 
 


