
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС Розвиток системи корпоративного управління (150 год/5 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

Головкова Л.С., д.е.н., професор, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(066) 965 44 73. g.liudmila22@gmail.com 

Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

1 курс, 1 семестр 

Факультети, аспірантам 
яким пропонується 
вивчити дисципліну 

Аспірантам ЕГ факультету, ОНП «Економіка» 

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності.  
1. Володіння навичками самостійного опанування новими знаннями, використовуючи сучасні 
освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.  
2. Здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного 
розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів. 
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності в 
корпоративних управліннях.  
4. Здатність розробляти та управляти проектами при управлінських та корпоративних змінах. 5. 
5. Здатність викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка». 
Результати навчання.  
1. Здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей. 
2. Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових досліджень. 
3. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення 
комплексних наукових і практичних завдань з економіки.  
4. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі 
вирішення проблем в соціально-економічній сфері. 
5. Ініціювати інноваційні проекти, забезпечувати лідерство та автономність у їх реалізації в 
професійній діяльності.  
6. Викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка» з використанням сучасних 
технологій навчання. 
7. Досліджувати та використовувати нові ідеї на наукові розробки для рішення актуальних 
проблем розвитку транспорту  . 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Управління проектами», 
«Економіка». 

Основні теми 
дисципліни  

36 години лекцій та 36 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Поняття та принципи управління корпораціями. 
Тема 2. Елементи корпоративного управління. Тема 3. Еволюція формування корпоративних 
форм організації бізнесу. Тема 4. Господарські товариства як об’єкт корпоративного 
управління. Тема 5. Міжнародні стандарти та законодавчо-нормативна база корпоративного 
управління. Тема 6. Правовий статус акціонерного товариства. Тема 7. Заснування 
акціонерного товариства. Тема 8. Органи управління акціонерним товариством. Тема 9. Акції 
та інші цінні папери акціонерного товариства. Тема 10. Цілі, права та обов’язки акціонерів як 
власників акціонерного товариства. Тема 11. Функції та повноваження Наглядової ради. Тема 
12. Реорганізація акціонерного товариства. Дочірні підприємства акціонерного товариства, 
філії та представництва. Тема 13. Фінансовий менеджмент у системі корпоративного 
управління. Тема 14. Інформація з обмеженим доступом. Конфлікт інтересів посадових осіб 
акціонерного товариства. Тема 15. Антикризове управління корпораціями. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Господарські 
товариства як об’єкт корпоративного управління. Тема 2. Заснування акціонерного товариства. 
Тема 3. Поняття та принципи управління корпораціями. Тема 4. Елементи корпоративного 
управління. Проведення круглого столу з теми «Створення корпоративних структур». 
Тема 5. Законодавчо-нормативна база корпоративного управління. Тема 6. Акції та інші цінні 
папери акціонерного товариства. Тема 7. Цілі, права та обов’язки акціонерів як власників 
акціонерного товариства. Функції та повноваження Наглядової ради. Тема 8. Органи 
управління акціонерним товариством. Тема 9. Антикризове управління корпораціями. 
Проведення ділової гри. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
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