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1. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою вивчення  навчальної дисципліни викласти у 

стислій та доступній формі основний зміст дисципліни «Державне регулювання 

корпоративних відносин»; сприяти  засвоєнню 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.  

      
 

            Завдання вивчення дисципліни: 

 

- узагальнити сутність та надати класифікацію поняття «корпоративні 

відносини» з урахуванням сучасних наукових підходів;  

- визначити напрямки державного регулювання корпоративних відносин в 

умовах інтеграційного процесу;  

- дослідити проблеми формування та розвитку корпоративних відносин в 

Україні та вирішити низку наукових завдань, пов‘язаних з визначенням чинників 

формування корпоративних відносин в Україні 

- виявити державні механізми формування корпоративного сектору економіки 

України для подальшого їх розвитку;  

- охарактеризувати особливості управління державними корпоративними 

правами в економіці України з урахуванням основних функцій держави;  

- визначити основні особливості механізму розкриття інформації та обміну нею 

між корпоративними учасниками;  

- вивити проблеми впровадження інформаційних технологій у роботу корпорацій 

та шляхи їх вирішення;  

- дослідити принципи корпоративної соціальної відповідальності та умови їх 

впровадження в Україні.  

Вирішення цих завдань є актуальним для подальшого розвитку корпоративних 

відносин і формування ефективної національної моделі корпоративного 

управління. У зв'язку з цим, питання щодо формування принципів розвитку 

сучасних механізмів розвитку корпоративних відносин в Україні, які наведено у 

програмі, мають теоретичне та практичне значення. 

  

 

 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 



знати: сутність, принципи та моделі корпоративного управління;   поняття та 

елементи корпоративних відносин; національну правову базу корпоративного 

управління;  учасників корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління;  права та обов'язки акціонерів;   особливості фінансового 

менеджменту та фінансового аналізу в системі корпоративного управління;   

захист корпоративних прав за законодавством  України; правову природу 

корпоративних конфліктів та шляхи їх вирішення та ін.   

 

вміти: 

• відбирати найбільш придатні методи, способи, форми акціонування 

підприємств;  

• аналізувати існуючу структуру власності, систему контролю над 

підприємством в умовах розмежування функцій управління та володіння;  

• володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління;  

• засвоїти методи і процедури реорганізації акціонерних товариств.  

 

набути соціальних навичок(soft-skills): 

- самостійного творчого мислення; 

- здійснення професійної комунікації; 

- взаємодії в бізнес-середовищі. 

 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 

порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі 

та адміністрація  діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу;     Положення про організацію вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану 

ЗВО; Кодексу академічної доброчесності Ц НТУ. 
 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади державного 

регулювання корпоративних відносин. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf


Тема 1. Особливості розвитку та регулювання корпоративного  сектору в 

Україні. 

Тема 2 Поняття та елементи корпоративних відносин. 

Тема 3. Механізм державного регулювання  корпоративних відносин в 

Україні. 

Тема 4. Захист корпоративних прав за законодавством України. 

Тема 5. Організація управління в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Тема 6. Правова природа корпоративних конфліктів. 

Тема 7. Перспективи розвитку корпоративних відносин в Україні. 

 
 

5. Система оцінювання та вимоги 
 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів, усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 

бальною шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, 

другий рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною 

та дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС 

результатів навчання. 
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 http://search.ligazakon.ua. 

 http://buhgalter911.com. 

 http://ua-info.biz/legal/basesi/ua 

 http://www.nbuv.gov.ua 

 http://www.nibu.factor.ua 
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комерційна діяльність», Протокол № 1  від «15» серпня 2022 р. 
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