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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Навчальна дисципліна КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є засвоєння 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. 

Основними завданнями навчальної 

дисципліни є: 

розуміння сучасних системних теоретико-

методологічних уявлень щодо можливостей 

розв’язання основних проблем економіко-

правового характеру про систему відносин 

між зацікавленими особами в системі 

корпоративного управління за умови 

підвищення ефективності функціонування 

корпорацій як господарюючого суб’єкта і 

соціально-економічного інституту в ринковій 

економіці. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 



аналізу та синтезу 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р 2 Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р 6 Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність; 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 Тема 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 



БІЗНЕСУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ  

 

Еволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного 

сектору економіки України. 

Поняття та сутність корпоративного управління. Система корпоративного управління. 

Проблем корпоративного управління. Значення корпоративного управління. Значення 

корпоративного управління для держави. Суб’єкти й об’єкти корпоративного управління. 

Класифікація корпоративних підприємств. Принципи корпоративного управління в 

Україні. Міжнародні стандарти корпоративного управління. Загальні принципи 

корпоративного управління. Діяльність Міжнародної мережі з корпоративного управління 

(ММКУ). Сучасні концепції корпоративного управління. Модель корпоративного 

управління. Типологія моделей корпоративного управління. 

 

Тема 2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТА РІЗНОВИДИ КОРПОРАТИВНИХ 

ОБ’ЕДНАНЬ ЯК ОБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління. Основні характеристики 

інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу. Переваги та недоліки АТ. 

Передумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих 

корпоративних структур. Організаційно-правові  форми корпоративного управління.  

Етапи формування інтегрованих корпоративних структур. Етапи створення та 

функціонування ІКС. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і 

внутрішнього середовища АТ. Позитивні та негативні сторони АТ. Порядок створення 

акціонерних товариств.   Етапи створення акціонерного товариства. Ідентифікація 

основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного 

механізму. Структура моделі Accountability Scorecard Ф. Ніколса. Загальні збори 

акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення. Наглядова рада 

та виконавчі органи управління. 

 

Тема 3. ЗОВНІШНЯ СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління. 

Нормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Законодавство про 

приватизацію. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного 

управління. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні 

корпоративним сектором України. Торговці цінними паперами. Національна депозитарна 

система України. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 

формуванні та регулюванні корпоративного середовища. Державна політика на 

фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролю. 

 

Тема 4. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ. УПРАВЛІННЯ 

КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ  

 

Поняття і структура корпоративного капіталу. Види цінних паперів: загальна 

характеристика та сфери застосування. Види вартості акцій. Емісія цінних паперів 

акціонерного товариства. Сутність стратегічного управління в корпораціях. Етапи, що 

визначають характер процесів стратегічного рівня. Принципи стратегічного управління. 

Сутність, принципи і задачі корпоративної стратегії. Формулювання місії. Формулювання 

цілей компанії. Розробка стратегії корпорації. Варіанти стратегій компанії. 

Управління державними корпоративними правами. Нормативна база управління 

державними корпоративними правами. Функції з управління корпоративними правами 



держави. Порядок проведення корпоратизації державних підприємств та створення 

холдингових компаній. 

 

Тема 5. КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ  

 

Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Форми та типологія 

корпоративного контролю. Суб’єкти і об’єкти  корпоративного контролю. Зовнішній 

нагляд та зовнішній аудит. Основна мета нагляду. 

Форми та типологія корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній контроль у 

корпораціях. Організація фінансового контролю в інтегрованій корпоративній структурі. 

Схема взаємодії контрольних органів інтегрованої корпоративної структури. 

Механізми контролю в системі корпоративного управління.  

 

Тема 6. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 

Поняття і сутність корпоративної культури. Історико-генетичні визначення корпоративної 

культури. Систематизовані визначення корпоративної культури. Нормативні визначення 

корпоративної культури. Структура корпоративної культури. Рівні корпоративної 

культури.  

Зміст корпоративної культури. Рівні корпоративної культури. Характеристики 

корпоративної культури. Рівні корпоративної культури. Типологія корпоративної 

культури. Порівняння кланової, адхократичної, ієрархічної та ринкової корпоративних 

культур.  

Теоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культури. Методи оцінки 

корпоративної культури на підприємстві.   
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