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ВСТУП 

 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Міжнародні моделі 

корпоративного управління» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістра спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань щодо світового та вітчизняного досвіду здійснення 
корпоративного управління, набуття практичних навичок управління 
акціонерними товариствами та корпораціями, формування 
компетентностей економіко-правового характеру щодо управління, 
організації, регулювання відносин між зацікавленими особами в системі 
корпоративного управління за умови підвищення ефективності 
функціонування підприємства корпоративного типу як господарюючого 
суб'єкта в ринковій економіці. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародні моделі 
корпоративного управління» є складовою частиною циклу професійних 
дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю міжнародні 
економічні відносини. Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», 
«Зовнішньоекономічна діяльність», «Глобальна економіка», «Економіка 
зарубіжних країн», цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 
Анотація 

Входження України у світовий економічний простір вимагає від 
вітчизняних підприємств запроваджувати принципи та стандарти 
корпоративного управління. Активізація процесів їх запровадження 
дозволяє встановлювати чіткі, прозорі і зрозумілі правила взаємовідносин 
між групами основних зацікавлених осіб та визначає їх межі повноважень 
та відповідальності за розвиток корпоративного підприємства.  

Навчальна дисципліна «Міжнародні моделі корпоративного 
управління» включає досвід впровадження міжнародних моделей 
корпоративного управління  в забезпеченні ефективного використання 
капіталу приватними корпораціями, інтересів широкого кола клієнтів та 
мешканців регіонів, в яких вони здійснюють свою діяльність, а також 
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підзвітності спостережної ради товариству та акціонерам. Ефективна 
модель корпоративного управління допомагає зберегти довіру з боку 
інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних, та залучити більше 
довгострокового капіталу. 

Ключові слова: світова економіка, міжнародні економічні 
відносини, корпоративне управління, розвиток, глобалізація, 
транснаціональні корпорації, модель. 

 

Аbstract 

The entry of Ukraine into the world economic space requires domestic 
enterprises to implement the principles and standards of corporate governance. 
The activation of their implementation processes allows for the establishment of 
clear, transparent and understandable rules of relationships between groups of 
key stakeholders and defines their limits of authority and responsibility for the 
development of a corporate enterprise. 

The educational discipline «International models of corporate 
governance» includes the experience of implementing international models of 
corporate governance in ensuring the effective use of capital by private 
corporations, the interests of a wide range of clients and residents of the regions 
in which they operate, as well as the accountability of the supervisory board to 
the company and shareholders. An effective corporate governance model helps 
to maintain investor confidence, both domestic and foreign, and attract more 
long-term capital. 

Key words: global economy, international economic relations, corporate 
governance, development, globalization, multinational corporations, model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
4 

Галузь знань  
29  «Міжнародні 

відносини» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 

5-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  –  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

10-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи студента – 
5 

Рівень вищої освіти: 
другий 

(магістерський) 

 

26 год. - 
Практичні, 

семінарські 

16 год. - 

Лабораторні 

– 
Самостійна робота 

78 год. - 

Індивідуальні 

завдання: –  
Вид контролю: 

іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 53% до 47%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи 
теоретичних знань щодо світового та вітчизняного досвіду здійснення 
корпоративного управління, набуття практичних навичок управління 
акціонерними товариствами та корпораціями, формування 
компетентностей економіко-правового характеру щодо управління, 
організації, регулювання відносин між зацікавленими особами в системі 
корпоративного управління за умови підвищення ефективності 
функціонування підприємства корпоративного типу як господарюючого 
суб'єкта в ринковій економіці. 

Завдання курсу: 

• формування у студентів системи всебічних знань щодо принципів 
та моделей корпоративного управління;  

• вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які 
регламентують діяльність корпоративних підприємств в Україні та за її 
межами;  

• вивчення міжнародного досвіду становлення національних 
моделей корпоративного управління;  

• формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення 
корпоративних проблем;  

• побудова ефективної системи корпоративного управління на 
вітчизняних підприємствах; 

• вивчення та аналіз засад управління акціонерними товариствами; 
• використання у практичній фаховій діяльності знань та умінь, 

набутих в процесі вивчення дисципліни, у відповідності до особливостей 
сучасного стану економік зарубіжних країн.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  повинні  
знати: 
• визначення основних понять, сутності, принципів і моделей 

корпоративного управління; 
• основні цілі, задачі, організаційно-економічні та правові засади 

діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління 
підприємством; 

• особливості і фактори, що впливають на формування та розвиток 
ефективної моделі корпоративного управління;  

• закономірності взаємодії країн в сфері міжнародного бізнесу. 
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вміти: 
• відслідковувати тенденції і процеси, що відбуваються під час 

реалізації міжнародної моделі корпоративного управління;  
• впроваджувати міжнародні стандарти в практику корпоративного 

управління українськими підприємствами; 
• аналізувати дію базових економічних закономірностей на 

міжнародному рівні та їх специфічне проявлення в інтернаціональній 
сфері;  

• обґрунтовувати та реалізовувати економічний потенціал 
господарюючих суб’єктів в сфері міжнародного обміну товарами, руху 
факторів виробництва і формуванні міжнародної економічної політики 
держав;  

• застосовувати та розробляти критерії оцінки ефективності 
корпоративного управління. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. 

Міжнародні моделі корпоративного  управління корпораціями в 

країнах з розвиненою  економікою 

 

Тема 1.  Сутність корпоративного управління 
Сутність та процес становлення корпоративного управління.  

Еволюційні етапи розвитку корпоративної форми організації бізнесу. 
Об'єкти та суб'єкти корпоративного управління. Структурні елементи 
корпоративного управління. Організаційні форми корпоративних структур.  
Етапи формування корпоративного управління в Україні.  

 

Тема 2.  Міжнародні стандарти корпоративного управління 

Поняття принципів та стандартів корпоративного управління. 
Принципи корпоративного управління Організації економічного 
співробітництва та розвитку. Принципи Міжнародної мережі з 
корпоративного управління. Принципи корпоративного управління 
Європейського банку реконструкції та розвитку. Рекомендації Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку з найкращої практики 
корпоративного управління для акціонерних товариств України. Принципи 
корпоративного управління Конфедерації європейської асоціації 
акціонерів. Національні кодекси корпоративної поведінки.  
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Тема 3. Англо-американська модель 
Основна характеристика  англо-американської моделі корпоративного 

управління. Система органів управління. Основні переваги та недоліки 
англо-американської моделі корпоративного управління. Представництво 
індивідуальних і незалежних акціонерів (аутсайдерів). Роль ринку 
фіктивного капіталу. Вплив на формування та розвиток українських 
особливостей корпоративного управління. 

 

Тема 4. Німецька модель 
Основна характеристика  німецької моделі корпоративного управління. 

Система органів управління. Основні переваги та недоліки німецької 
моделі корпоративного управління. Вплив на формування та розвиток 
українських особливостей корпоративного управління. Структура управ-
ління на основі контактів банків і корпорацій. 

Тема 5. Японська модель 

Основна характеристика  японської моделі корпоративного управління. 
Система органів управління. Основні переваги та недоліки японської 
моделі корпоративного управління. Банківський і міжкорпоративний 
контроль та представництво. Роль держави в системі корпоративного 
управління. 

 

Змістовий модуль 2. 

Формування та функціонування 

моделей корпоративного управління 
 

Тема 6. Сімейна модель 
Основна характеристика  сімейної моделі корпоративного управління. 

Система органів управління. Основні переваги та недоліки сімейної моделі 
корпоративного управління. 

 

Тема 7. Аутсайдерська модель та інсайдерська модель 

Характеристика систем інсайдерів і аутсайдерів. Система аутсайдерів: 
дисперсне володіння акціями, визнання пріоритетності інтересів акціонерів 
у законодавстві про компанії, захист міноритарних акціонерів, вимоги до 
розкриття компаніями своєї інформації. Система інсайдерів: концентрація 
капіталу, внутрішній контроль, орієнтація на задоволення інтересів всіх 
учасників корпорації, нейтралізація негативних наслідків інсайдерської 
діяльності. 

 

Тема 8. Українська модель корпоративного управління 
Структура акціонерної власності української моделі корпоративного 

управління. Система органів управління. Проблеми побудови власної 
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моделі корпоративного управління. Основіні проблем корпоративного 
управління в Україні. Основні риси сучасного корпоративного управління 
в Україні. 

 

Тема 9. Ефективність корпоративного управління 

Формування інформаційного середовища корпорації. Корпоративний 
контроль. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління. 
Підходи до оцінки організаційної ефективності корпорацій. Ефективність 
як досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин. 
Рейтинги корпоративного управління. Реорганізація та ліквідація 
акціонерних товариств. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п  лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Міжнародні моделі корпоративного  

управління корпораціями в країнах з розвиненою  економікою 

Тема 1. Сутність 
корпоративного 
управління 

11 2 - - - 9 - - - - - - 

Тема 2. Міжнародні 
стандарти 
корпоративного 
управління 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. Англо-
американська модель 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 4. Німецька 
модель 

14 4 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 5. Японська 
модель 

13 3 2 - - 8       

Разом за змістовим 
модулем 1 

64 14 8 - - 42 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Формування та функціонування 

моделей корпоративного управління 
Тема 6. Сімейна 
модель 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 7. 
Аутсайдерська 
модель та 
інсайдерська модель 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 8. Українська 
модель 
корпоративного 
управління 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 9. 
Ефективність 
корпоративного 
управління 

14 3 2 - - 9       

Разом за змістовим 
модулем 2 

56 12 8 - - 36 - - - - - - 

Усього годин 120 26 16 - - 78 - - - - - - 
Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 120 26 16 - - 78 - - - - - - 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. Тема 1. Сутність корпоративного управління - 

2. 
Тема 2. Міжнародні стандарти корпоративного 
управління 

2 

3. Тема 3. Англо-американська модель 2 
4. Тема 4. Німецька модель 2 
5. Тема 5. Японська модель 2 
6. Тема 6. Сімейна модель 2 

7. 
Тема 7. Аутсайдерська модель та інсайдерська 
модель 

2 

8. 
Тема 8. Українська модель корпоративного 
управління 

2 

9. Тема 9. Ефективність корпоративного управління 2 
 Разом 16 
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6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 8 год.; 
� підготовка до контрольних заходів – 24 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

46год. 
Усього                                                   78 год. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 
матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
знань, захисту індивідуальної роботи. 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. Тема 1. Сутність корпоративного управління 9 

2. 
Тема 2. Міжнародні стандарти корпоративного 
управління 

8 

3. Тема 3. Англо-американська модель 9 
4. Тема 4. Німецька модель 8 
5. Тема 5. Японська модель 8 
6. Тема 6. Сімейна модель 9 

7. 
Тема 7. Аутсайдерська модель та інсайдерська 
модель 

9 

8. 
Тема 8. Українська модель корпоративного 
управління 

9 

9. Тема 9. Ефективність корпоративного управління 9 
 Разом 78 

 

7. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні моделі 
корпоративного управління»  застосовується слайдова презентація (у 
програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні 
матеріали та графічні схеми. 
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На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ; 
� складання есе. 
 

8. Методи контролю  
 

Згідно з навчальним планом дисципліни «Міжнародні моделі 
корпоративного управління» передбачена форма підсумкового контролю – 
іспит. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою наступним 
чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 
балів; 

- студент має скласти підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може 
отримати від 0 до 40 балів. До набраних під час іспиту балів додається 60 
балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 
та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті допомогою 
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді іспитових 
білетів, які включають 30 тестів (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів 
є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 
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– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 
балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест  

(екзамен) 
Сума 

Змістовий 
модуль № 1 

Змістовий 
модуль № 2 

40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

5 5 7 7 7 8 7 7 7 

Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. Позитивні 
оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 
контролів не менше 60 балів. 

 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 

 

10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Міжнародні моделі 
корпоративного управління» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/ 
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12. Рекомендована література 

Базова література 
 

1. Господарський кодекс України [Eлектронний ресурс] – Pежим 
доступу : //http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Корпоративне управління: навчальний 
посібник. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 346с.  

3. Закон України "Про господарські товариства" [Eлектронний ресурс] 
– Pежим доступу : // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про акціонерні товариства [Eлектронний ресурс] 
– Pежим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

5. Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” 
[Eлектронний ресурс] – Pежим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua 
/laws/show/3480-15 

6. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія і практика. 
Підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012 – 360 с.  

7. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління: 
збірник кодексів та принципів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_korp_upravle
nija.pdf 

8. Цивільний кодекс України [Eлектронний ресурс] – Pежим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

9. Швець Ф.Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник. / Ф.Д. 
Швець. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с 

10. IFC Корпоративне yправління в cімейному бізнесі : Посібник / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifc.org/wps/wcm/ 
connect/d47d350045fcabbf827ebb9916182e35/Family_Business_Governance_
Handbook_Ukrainian.pdf?MOD=AJPERES 

Додаткова: 
1. Антошко Т. Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного 

корпоративного управління: системний підхід / Т. Р. Антошко // Економіка 
та держава. – 2009. – № 1 (73). – С. 41 – 44. 

2. Давиденко Н.М. Корпоративне управління в акціонерних 
товариствах. Монографія / Н.М. Давиденко – К.: Тов «Пан Тот», - 2011. – 
356с.  

3. Дєєва Н.М. Управління корпоративними фінансами. Навчальний 
посібник./ Н.М. Дєєва, В.Я. Олійник, Т.Ф. Григораш, Г.В Григораш, А.В. 
Буряк– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.  
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4. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: Підручник. 2-ге вид., 
випр. і доп. / Т.Л Мостенська , В.О. Новак, М.Г. Луцький– К.: Каравела, 
2011. – 400с.  

5. Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади 
формування організаційно-економічного механізму корпоративного 
управління : монографія / О. Є. Попов. – Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД 
"ІНЖЕК", 2009. – 360 с.  

6. Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч. пос. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.  

7. Сохацька О. Формування нової парадигми корпоративного 
управління в глобальному середовищі / О. Сохацька. – Вісник ТДЕУ№ 3. – 
2010. – С.24 – 29. 

8. Уманців Ю. М. Формування української моделі корпоративного 
управління / Ю. М. Уманців // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 3. – 
С. 10 – 13. 

9. Шморгун Л. Г. Корпоративне управління. навч. посіб. / Л. Г. 
Шморгун, Є.В. Редзюк. – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – 247 с.  
 

12. Електронний репозитарій НУВГП 
1. Швець Ф.Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник. / Ф.Д. 

Швець. – Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1% 
96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

2. Білоус Н. М. Корпоративне управління в банках: міжнародний досвід 
та процес становлення в Україні / Н. М. Білоус, О. М. Панченко // 
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та 
природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції 
: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2008. –  Вип. ХIV, № 4. –  С. 11-21. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3615/1/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%8
3%D1%81%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%BA%D0%BE.pdf 

3. Шкільняк М. М. Інтереси учасників корпоративного управління та їх 
взаємовідносини / М. М. Шкільняк // Проблеми раціонального 
використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу 
регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. - Київ : СЕУ ; 
Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. ХХ, № 1 (Ювілейний). –  С. 58-65. / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3334/1/ 
%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%B
A.pdf 
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13. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] – 
[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 

5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ssmsc.gov. ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


