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Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС 

Управління корпораціями (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, 3 семестр для магістров  

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» та ОП 
«Управління фінансово-економічною безпекою»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. ФК2. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички у пілриємствах  в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
ФК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ФК 1. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації. 
ФК 2. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
менеджменту. 
ФК 3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 
рішення. 
ФК 4. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 
ФК 5. Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління 
безпекою організацією 
ФК 6. Здатність застосовувати методи економічного і фінансового аналізу рівня безпеки, 
планування та контролю системи безпеки 
ФК 7. Здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища економічних 
суб’єктів, використовувати сучасні механізми забезпечення їх фінансової безпеки. 
 ФК 8. Здатність визначити та описувати корпоративну безпеку підприємства, ідентифікувати 
інтереси груп впливу на фінансово-економічну безпеку, встановлювати зв’язок між 
корпоративною безпекою та впливами внутрішнього та зовнішнього середовищ. 
Результати навчання.  
ПРН-16. Застосовувати  термінологію та виявляти основні ризики, небезпеки та 
виклики в діяльності підприємств, організацій, установ 
ПРН-17. Описувати причинно-наслідкові та просторово-часові зв’язки в сфері 
міжнародної/регіональної/ національної фінансово-економічної безпеки 
ПРН-18. Розробляти та удосконалювати корпоративну безпеку підприємства, 
проектувати та розвивати її елементи 
ПРН-19. Здійснювати загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів щодо 
забезпечення фінансово-економічної безпеки та проводити корпоративну розвідку в фінансово-
економічній сфері 
ПРН-20. Демонструвати знання новітніх підходів, впроваджувати інноваційніі 
інструменти та методи в управління фінансово-економічною безпекою 
ПРН-21. Сприяти застосуванню інформаційно-аналітичного забезпечення, презентувати 
результати аналізу та розробляти рекомендації в сфері фінансово-економічної безпеки 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Економіка підприємства , 
Комплексна система  забезпечення фінансово-економічної безпеки., Менеджмент організацій, 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1.  Поняття та принципи управління корпораціями 2. . Елементи 
корпоративного управління 3.Еволюція формування корпоративної форм організації бізнесу 
4 Господарські товариства як об’єкт корпоративного управління 5. Міжнародні стандарти та  
законодавчо-нормативна база корпоративного управління 6. Правовий статус акціонерного 
товариства 7. Заснування акціонерного товариства 8. Органи управління АТ. 9.  Акції та інші 
цінні папери АТ 10. Цілі, права та обов’язки акціонерів як власників акціонерного товариства 
11. . Функції та повноваження Наглядової ради  12. Реорганізація АТ. Дочірні підприємства АТ, 
філії та представництва 13. Фінансовий менеджмент у системі корпоративного управління 14. 
Інформація з обмеженим доступом. Конфлікт інтересів посадових осіб АТ 15. Антикризове 
управління корпораціями. 
Основні теми практичних занять: 



Практичні та Семінарські заняття 
1 Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу.   Поняття та принципи 
управління корпораціями 2.  Елементи корпоративного управління. Проведення круглого столу 
з теми «Створення корпоративних структур». 3. Законодавчо-нормативна база корпоративного 
управління Правовий статус акціонерного товариства   4..  Акції та інші цінні папери АТ 5. 
Цілі, права та обов’язки акціонерів як власників акціонерного товариства  6. Функції та 
повноваження Наглядової ради  7. Органи управління АТ   
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
робота в лабораторії 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

 1. Андрійчук Р.В. Корпоративне управління в контексті розвитку теорій фірми і 
методологічних підходів до його становлення [Текст] / Р.В. Андрійчук // Економіка АПК. – 
2008. – № 11. – С. 42 
2. Дікань В.Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі [Текст]: підручник / 
В.Л. Дікань, В.І. Савчук. – К.: Вид-во «Знання», 2004. –  207 с. 
3. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління [Текст]: навч. 
посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – Харків: Еспада, 2003. – 688 с. 
4. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління [Текст] / навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. // І.А. 
Ігнатьєва. К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с. 
5. Луцький М.М. Теоретичні аспекти управління корпораціями [Текст]: монографія / М.М. 
Луцький. – К.: Каравела, 2008. – 225 с. 
6. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика 
[Текст] / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 
360 с. 
7. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління 
[Текст]: навч. посібник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: 
Каравела, 2008. – 384 с. 
8. Піцур Я.С., Горинь М.О., Сенишин О.С. Ділове планування розвитку корпоративного 
сектора економіки України [Текст]: монографія / Я.С. Піцур, М.О. Горинь, О.С. Сенишин. – Л.: 
Львівський національний університет Імені Івана Франка, 2008. – 288 с. 
9. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій 
[Текст]: навч. посібник / І.Л. Сазонець. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. 
10. Чесноков В.Л., Радванська Н.В. Управління корпоративними правами [Текст]: навчальний 
посібник для ВНЗ / В.Л. Чесноков, Н.В. Радванська. – Херсон: Видавництво «ПП 
Вишемирський В.С.», 2012. – 158 с. 
11. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління [Текст]: навч. посібник для студентів / Г.Ю. Штерн. 
– Харків: ХНАМГ, 2009. – 278 с.  
12. Петров В.В. Національні інформаційні ресурси. Проблеми формування, використання, 
розвитку і управління [Текст] / В.В.Петров // Реєстрація, зберігання і обробка даних.– 2008.– 
Т.З, №2. – С.39-50. 
13. Пригунов П. Я., Дічек О. І., Захаров  О.І.  Концепція корпоративної безпеки підприємств – 
членів УСПП / За загальною редакцією д.ю.н., проф. В. Крутова та Президента УСПП 
А.Кінаха. – К.: УСПП, 2006. – 112с. 
14. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В.    Корпоративная разведка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
«Ось-89», 2005. - 304 с. 
.15. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 
реализации стратегии. / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: "Банки и 
биржи", 1998. – 579 с. 
16. Методика проведення SWOT-аналізу - http://www.swot-analysis.ru/ 
17. Національний інститут стратегічних досліджень - http://www.niss.gov.ua 
18.Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI) -  Режим 
доступу: http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html 
19.Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) - Режим 
доступу: http://www.ufpaa.org/ 
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