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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти
спеціальності
073 Менеджмент
освітня програма
Менеджмент організацій
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів
сучасного мислення та спеціальних знань у галузі економіко-правового характеру
про систему відносин між зацікавленими особами в системі корпоративного
управління з метою підвищення ефективності функціонування корпорацій як
господарюючого суб'єкта і соціально - економічного інституту в ринковій
економіці.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та
практична підготовка студентів з питань:
- сутність системи корпоративного управління;
- місце корпоративного управління в загальній системі управління
підприємством;
- зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему корпоративного
управління;
- міжнародні та національні стандарти корпоративного управління;
- характеристику та елементи моделей корпоративного управління;
- законодавчі та нормативні основи регулювання корпоративних відносин в
Україні;
- структуру управління акціонерним товариством;
- механізм управління державними корпоративними правами;
- інструменти ринку цінних паперів.
Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних
професійних і особистісних компетенцій:
Загальні компетентності:
– здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей;
- знань/видів економічної діяльності);
– здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
– здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові компетентності:
– здатність обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей
та міжнародних стандартів;
– здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного
самоменеджменту;
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– здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі
управління;
–здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі
управління людьми;
–
здатність до управління організацією та її розвитком.
Кількість кредитів: денна форма навчання – 3;
з (дистанційна ) форма навчання – 3
1.4. Загальна кількість годин: денна форма навчання – 90 год.;
заочна (дистанційна) форма навчання - 90 год.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й
3-й
Лекції
16 год.
4/4 год.
Практичні, семінарські заняття
8 год.
2/2 год.
Самостійна робота
46 год.
68 год.
Індивідуальні завдання
1.3.

20 год.

10 год.

1.6. Заплановані результати навчання:

1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний
науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в
непередбачуваних умовах;
2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх
вирішення;
5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному
контексті;
8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні
системи для вирішення задач управління організацією;
9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та
іноземною мовами;
11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного
часу;
12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією
(підрозділом).
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2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади корпоративного управління
Тема 1. Предмет курсу «Корпоративне управління»
Зміст: Сутність корпоративного управління. Еволюція корпоративних
відносин. Місце корпоративного управління в системі зального менеджменту.
Структурні елементи корпоративного управління
Тема 2. Моделі корпоративного управління
Зміст:Загальна характеристика моделей корпоративного управління.
Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління. Англо американська модель. Німецька (західноєвропейська) модель. Японська модель.
Тема 3. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління
Зміст:Принципи корпоративного управління Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР). Принципи корпоративного управління
Європейського банку реконструкції і розвитку. Принципи корпоративного
управління Міжнародної мережі по корпоративному управлінню. Засадничі
принципи корпоративного управління євроакціонерів 2000. Принципи і
рекомендації, що стосуються корпоративного управління, Європейською
асоціацією торговців коштовними паперами. Кодекси корпоративної поведінки
Тема 4. Регулювання корпоративних стосунків в Україні
Зміст:Законодавчі норми корпоративного управління. Принципи
корпоративного управління в Україні. Права акціонерів. Наглядова рада.
Виконавчий орган. Посадові особини акціонерного товариства. Розкриття
інформації та прозорість. Контроль за фінансово-господарською діяльністю
товариства. Заінтересовані особини. Органи, регулюючі корпоративне управління
в Україні. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Антимонопольній комітет. Фонд державного майна Україні.
Тема 5. Підприємства в системі корпоративного управління
Зміст:Унітарні і корпоративні підприємства. Види господарських товариств
в Україні. Об'єднання підприємств. Процедура створення господарських
товариств. Склад і правовий режим майна господарського товариства.
Тема 6. Ринок цінних паперів України і його значення в сучасних умовах
Зміст:Сутність і роль фондового ринку в Україні. Інструменти ринку
коштовних паперів. Обіг цінних паперів в Україні. Акції. Виплата дивідендів по
акціях. Механізм здійснення ІРО. Облігації. Інші види коштовних паперів
Тема 7. Інформація в системі корпоративного управління
Зміст:Визначення та характеристики управлінської інформації. Зовнішні та
внутрішні інформаційні джерела. Формування інформаційного середовища
корпорації. Розкриття та захист інформації.
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Розділ 2. Управління акціонерним товариством
Тема 8. Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління
Зміст:Акціонерне товариство і корпорація: підходи до визначення
основних рис корпорації. Етапи становлення акціонерної форми власності в
Україні. «Приватизаційний» етап. «Передкорпоративний» етап. «Корпоративний»
етап. Механізм створення і функціонування акціонерного товариства.
Тема 9. Структура управління акціонерним товариством
Зміст:Загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів та реєстраційна
комісія. Голосування. Лічильна комісія. Позачергові загальні збори акціонерів.
Оскарження рішення загальних зборів акціонерів. Удосконалення проведення
процедури загальних зборів акціонерів. Наглядова рада. Моделі наглядової ради.
Незалежні директори. Чисельність і склад ради директорів. Засідання наглядової
ради. Компетенція наглядової ради. Комітети у складі наглядової ради.
Корпоративний секретар. Виконавський орган. Ревізійна комісія . Незалежній
аудитор.
Тема 10. Управління державними корпоративними правами
Зміст:Держава як суб'єкт корпоративного управління. Суб'єкти управління
корпоративними правами держави. Критерії ефективності управління
корпоративними правами держави.
Розділ 3. Специфічні особливості корпоративного управління
Тема 11. Чинники негативної дії на діяльність акціонерних суспільств
Зміст:Корпоративні конфлікти. Рейдерство. Грінмейл
Тема 12. Корпоративна соціальна відповідальність і корпоративна
культура в структурі управління акціонерним товариством
Зміст:Сутність і економічна природа корпоративної соціальної
відповідальності. Типи корпоративної соціальної відповідальності. Перспективи
розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Формування
корпоративної культури в акціонерному товаристві
Тема 13. Ефективність корпоративного управління
Зміст: Підходи до організаційної ефективності.
Ефективність як
досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Рейтинги
корпоративного управління
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви тем

Кількість годин

Денна форма
Заочна форма
Усь
у тому числі
Усього
у тому числі
ого л п ла б ін с р
л
п ла б інд ср
д
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10 11 12 13
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади корпоративного управління
Тема 1. Предмет дисципліни
6
1
3
5
5
«Корпоративне управління»
2
Тема 2. Моделі корпоративного
4
1
3
5
5
управління
Тема 3. Міжнародні та національні
4
1
3
9
2/2
5
стандарти корпоративного
управління
Тема 4. Регулювання
4
1
3
5
5
корпоративних стосунків в Україні
Тема 5. Підприємства в
6
1 2
3
5
5
системі
корпоративного
управління
Тема 6. Ринок цінних
4
1
3
5
5
паперів України і його
значення в сучасних умовах
Тема 7. Інформація в системі
4
1
3
8
1
7
корпоративного управління
Разом за розділом 1
42
7 4
10 21
42
2/2 1
37
Розділ 2.Управління акціонерним товариством
Тема 8. Акціонерне товариство
10
4 2
4
5
5
як об'єкт корпоративного
управління
Тема 9. Структура
10
6
4
5
5
управління акціонерним
товариством
Тема 10. Управління
6
2
4
7
-/2
5
державними
корпоративними правами
Разом за розділом 2
26 12 2
12
17
-/2
15
Розділ 3.Специфічні особливості корпоративного управління
Тема 11. Чинники
9
3 2
4
7
1
6
негативної дії на
діяльність акціонерних
суспільств
Тема 12. Корпоративна
6
2
4
6
6
соціальна відповідальність
і корпоративна культура
Тема13. Ефективність
7
2
5
8
4
корпоративного
2/2
управління
Разом за розділом 3
22
7 2
10 13
21
2/2 1
16
Усього годин
90 16 8
20 46
90
4/4 2/2
10 68

8

4. Теми семінарських (практичних) занять
№
з/п

Назва теми

1
2
3

Предмет курсу «Корпоративне управління
Моделі корпоративного управління
Міжнародні та національні стандарти корпоративного
управління
Регулювання корпоративних стосунків в Україні
Підприємства в системі корпоративного управління
Ринок цінних паперів України і його значення в
сучасних умовах
Інформація в системі корпоративного управління
Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного
управління
Структура управління акціонерним товариством
Управління державними корпоративними правами
Чинники негативної дії на діяльність акціонерних
суспільств
Корпоративна
соціальна
відповідальність
і
корпоративна культура
Ефективність корпоративного управління
Разом

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кількість годин
денна
заочна
2
1

2

1
2

2

1
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5. Завдання для самостійної роботи
№
Види, зміст самостійної роботи
з/п
1 Проробка конспекту лекції, вивчення рекомендованої
літератури по темах, які викладаються на лекціях
2 Підготовка до практичних занять
3 Підготовка презентації доповіді.
4 Виконання контрольної роботи
Разом

Кількість годин
денна
заочна
40
60
6
10
10
66

8
10
78

6. Індивідуальні завдання
За навчальним планом передбачено одну контрольну роботу для студентів
денної форми навчання та один реферат, для студентів заочної (дистанційної)
форми навчання - одну контрольну роботу.
7. Методи контролю
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує
види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають
лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання
сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100бальною системою. Відповідно до «Положення про організацію освітнього
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процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна»,
контрольні заходи включають: поточний та підсумковий контроль.
Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни «Корпоративне управління» на
практичних заняттях;
- виконання завдання для самостійного опрацювання;
- виконання контрольних завдань протягом семестру.
Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі
експрес-контролю або під час обговорення питань.
При контролі самостійної роботи оцінюванню будуть підлягати роботи,
виконані студентами при підготовці до практичних завдань. Види робіт та
характер завдань (самостійне опрацювання окремих питань дисципліни,
вирішення завдань) визнаються викладачем у процесі вивчення дисципліни
протягом семестру.
Організація поточного контролю студентів заочної форми навчання
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки
виконаної студентом самостійної роботи на практичних заняттях та як результат
написання контрольної роботи.
Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення
практичних занять і оцінюється сумою набраних балів. Максимальна сума балів
за семестр складає 60 балів. Максимально40 балів дається за відповіді на екзамені
Підсумковий контроль, що проводиться у формі екзамену, відповідно до
графіку навчального процесу.
8. Схема нарахування балів
для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового
екзамену
для студентів денної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота,
реферат
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
передбачена навчальним
планом
Т1-Т7
Т8- Т10
Т1111
Т13
0
По 3
По 3
По 3

Екзамен

1

Сума

40

100

Екзамен

Сума

40

100

Т1, Т2 ... – теми розділів
для студентів заочної (дистанційної) форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота, передбачена
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
навчальним планом по
Т1-Т7
Т8- Т10 Т11- Т13
14
По 4
По 3
По 3

Т1, Т2 ... – теми розділів
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Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

Оцінка
для чотирирівневої шкали
оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
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