
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Корпоративне управління» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Сьогодні акціонерне товариство є потужним фактором розвитку 

економіки любої країни. Дана організаційно-правова форма представляє собою 

унікальну можливість ведення бізнесу, що дозволяє залучати необмежені 

фінансові ресурси для свого розвитку. Великі корпорації мають потужний 

вплив на економічні, політичні і соціальні процеси в державі, визначають її 

конкурентні позиції на світовому ринку.  

Успішний розвиток акціонерних товариств вимагає від власників і 

менеджменту розробки ефективних інструментів і механізмів управління 

бізнесом, узгодження інтересів між акціонерами, налагодження ділових 

відносин із всіма групами осіб, зацікавлених в ефективній діяльності компаній. 

Всі ці питання відносяться до компетенції керівних органів акціонерного 

товариства і входять в систему корпоративного управління, актуальність якого 

значно зросла в останні десятиріччя. 

Метою дисципліни є підготовка  професійно-компетентного, економічно 

зорієнтованого фахівця з високим рівнем економічної  грамотності, як важливої 

складової його ринкового мислення щодо ефективного організаційно-

економічного механізму корпоративного управління. 

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – сутність, завдання та інституційні основи корпоративного 

управління; 

вміти застосовувати – практики корпоративного управління;  

володіти навиками щодо ефективного впровадження системи 

корпоративного управління в діяльність організації.  

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити здобувачів із 

теоретичними основами корпоративного управління,  концепціями та моделями 

корпоративного управління, інституціональними засадами корпоративного 

управління, організаційними елементами корпоративного управління, 



організаційними елементами корпоративного управління, механізмами 

корпоративного управління, інформаційними системами корпорацій, 

корпоративною соціальною відповідальністю, злиттям і поглинанням як 

формою корпоративного управління, ефективністю та якістю корпоративного 

управління, корпоративним управлінням та інвестиційним процесом, 

управлінням державними корпоративними правами, цінними паперами та їх 

контролем в корпоративному управлінні. 

Завдання проведення лекцій: 

 засвоєння здобувачами наукових теорій з корпоративного управління; 

 розширення знань про механізми та моделі корпоративного управління; 

 формування цілісного уявлення про систему корпоративного управління; 

 вивченні особливостей корпоративного управління в Україні. 

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного 

фахівця, який спроможний використовувати набутті знання у професійній та 

повсякденній діяльності.  

 Завдання проведення практичних занять: 

 домогтися гармонійного поєднання наукових знань, навчальних  умінь з 

корпоративного управління; 

 сформувати мислення у здобувачів для кращого розуміння базових 

інструментів корпоративного управління; 

 налаштувати здобувачів щодо дотримання норм корпоративної культури 

в подальшій практичній діяльності; 

 вироблення у здобувачів навичок практичного застосування основних 

методів та засобів прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління. 

 Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері корпоративного управління, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних досліджень. 



Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

Здатність критично мислити в сфері корпоративного управління,  

застосовувати отримані знання задля формування теоретичного підґрунтя 

наукових досліджень. 


