
1. Код: немає (дисципліна з кошика) 

2. Назва: Корпоративне управління. 
3. Тип: вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти:ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розробляти внутрішні документи акціонерного товариства; 
• організовувати та проводити підготовку загальних зборів акціонерного товариства; 
• здійснювати побудову системи внутрішньокорпоративного управління корпорації; 
• здійснювати емісію цінних паперів корпорації; 
• успішно проводити операції з цінними паперами на фондовому ринку; 
• укладати депозитарний договір. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
індивідуальні завдання, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:Основи 
менеджменту,Іноземна мова,Господарське та трудове право,Маркетинг, Комунікативний 
менеджмент. 
12. Зміст курсу: Тема 1. Суть і поняття корпоративного управління. Тема 2. Організаційні засади 
корпоративного управління. Тема 3. Сутність та види господарських товариств корпоративного 
типу.Тема 4. Органи управління акціонерним товариством та порядок їх роботи. Тема 5. Державне 
регулювання корпоративного сектору та роль депозитарної системи в ньому. Тема 6. Управління 
корпоративними правами на ринку корпоративних цінних паперів України. Тема 7. Антикризове 
корпоративне управління. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Швець Ф.Д. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. 
2. Євтушевський В. А.Корпоративнеуправління: підручник. – К. :Знання, 2006 – 407 с. 
3. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В.Корпоративнеуправління: Навчальнийпосібник. 

– Х. :Еспада, 2003. 
4. Кибенко Е. Р.Корпоративное право Украины: Уч. пособие. – Харьков : Эспада, 2001. – 288 с. 
5. Козаченко Г. В., Воронкова А. Е.Корпоративнеуправління: Підручник для вузів. – К. : Лібра, 

2004. – 368 с. 
6. Довгань Л. Є., Пастухові В. В., Савчук Л. М.Корпоративнеуправління. Навчальнийпосібник – 

К. : Кондор, 2007. –180 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16год. лекцій, 14год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  
Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,ділові та рольові 
ігри, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри                                             Л.Ф.Кожушко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: 
2. Title: Corporative management. 
3. Type: selective. 
4. Higher education level:the 2nd (Master's degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 
6. Semester when the discipline is studied:2. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 
technical sciences, associate professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• develop internal documents of the joint-stock company; 
• organize and hold a general meeting of a joint-stock company; 
• To implement the system of corporate governance of the corporation; 
• Issue securities of the corporation; 
• successfully carry out operations with securities in the stock market; 
• enter into a depository agreement. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training,  
individual tasks, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:Fundamentals of Management, Foreign 
Language, Commercial and Labor Law, Marketing, Communicative Management. 
12. Course contents: Theme 1. The essence and concept of corporate governance.Theme 
2.Organizational Principles of Corporate Governance.Theme 3. The essence and types of corporate 
enterprises of the corporate type.Theme 4.Management bodies of the joint-stock company and the order 
of their work.Theme 5.State regulation of the corporate sector and the role of the depository system in 
it.Theme 6.Corporate Rights Management in the Ukrainian Corporate Securities Market.Theme 
7.Anticrisis corporate governance. 
13. Recommended educational editions:  

1. Shvetsʹ F.D. Korporatyvneupravlinnya: Navchalʹnyyposibnyk. – Rivne :NUVHP, 2017. – 320 s. 
2. Yevtushevsʹkyy V. A. Korporatyvneupravlinnya: pidruchnyk. – K. :Znannya, 2006 – 407 s. 
3. Zadykhaylo D. V., Kibenko O. R., Nazarova H. V. Korporatyvneupravlinnya: Navchalʹnyyposibnyk. – 
KH. : Espada, 2003. 
4. Kybenko E. R. KorporatyvnoepravoUkrayny: Uch. posobye. – Kharʹkov :Éspada, 2001. – 288 s. 
5. Kozachenko H. V., Voronkova A. E. Korporatyvneupravlinnya: Pidruchnykdlyavuziv. – K. : Libra, 
2004. – 368 s. 
6. Dovhanʹ L. YE., Pastukhovi V. V., Savchuk L. M. Korporatyvneupravlinnya. Navchalʹnyyposibnyk – 
K.: Kondor, 2007. –180 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.Methods of 
teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific 
research, group tasks of scientific research,business and role playing games,using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points):testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
 
Head of the department                                            L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


