
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет управління фінансами та бізнесу 
Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом 

 
 

Затверджено 

На засіданні кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом 

факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

(протокол № 1 від 31 серпня 2022 р.) 

 

Завідувачка кафедри 

____________________Комарницька Г.О. 

 
 

Силабус з навчальної дисципліни  

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:  

ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА БІЗНЕСУ», 

що викладається в межах ОПП (ОПН) Публічне адміністрування та 

управління бізнесом (бакалаврського) рівня вищої освіти для 

здобувачів з спеціальності:281 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Публічне адміністрування та 

управління бізнесом» 

 
(заочна форма навчання) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Львів  2022 р. 

 



Назва дисципліни Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціалізація: «Публічне адміністрування та управління бізнесом» 

Викладачі 

дисципліни 

Карпінський Борис Андрійович –професор  кафедри  публічного  

адміністрування  та  управління  бізнесом  Львівського  

національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор 

Контактна 

інформація 

викладачів 

borys.karpinskyy@lnu.edu.ua 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

щосереди, 15:00-17:50 год. (вул. Коперника 3, ауд.509)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб розуміти сутність корпоративного управління. 

Тому у курсі представлено як огляд теоретичних концепцій 

корпоративного управління, так і процесів та інструментів, які потрібні 

для практичного використання.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Корпоративне управління: планування та оцінка бізнесу» є 

базовою нормативною дисципліною з спеціальності Публічне управління 

та адміністрування для освітньої програми Публічне адміністрування та 
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Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Корпоративне управління: 

планування та оцінка бізнесу» є оволодіння студентами теорією та 

практикою управління з виділенням моделей корпоративного управління в 

сучасних умовах; основних елементів та принципів корпоративного 

контролю; методів оцінювання економічної ефективності корпоративного 

управління; особливостей міжнародного та вітчизняного досвіду 

становлення; принципів та механізмів функціонування найвищого рівня 

управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада 

директорів, спостережна рада, ревізійні органи); виділенням прав та 

обов’язків акціонерів, їх реалізацію, дотриманням та захисту; порядком 

виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики; 

формуванням основних елементів та принципів корпоративного контролю, 

механізму його здійснення, а також основні процеси ринку 

корпоративного контролю (злиття та поглинання); природу корпоративних 

конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання; умови та методи 

оцінювання економічної ефективності корпоративного менеджменту на 

акціонерних товариствах; склад основних елементів та механізм 

формування корпоративної культури на сучасному акціонерному 

товаристві. 
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занять.  

Очікувані 

результати 

навчання 

За умови успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни, 

студент набуде  таких компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, проблеми у 

сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь 

інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу.  

Загальні компетентності : 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

- здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність); 

- здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових систем; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді; 

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані 

рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та 

етичних норм; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами; 

Фахові компетентності : 

- здатність організовувати діяльність органів влади й бізнес структур, 

зокрема, різних форм власності щодо корпоративного управління; 

- здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою 

досягнення цілей органів влади, громадянського суспільства та бізнес 

http://ep3.nuwm.edu.ua/%206912/1/%25.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/%206912/1/%25.pdf
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://radnuk.info/
http://www.dus.gov.ua/
http://www.dy.nayka.com.ua/


структур; 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення політики та 

використання управлінських рішень, продуктів, послуг чи процесів. 

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки в системі корпоративного управління; 

- здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ. 

- здатність на основі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, 

визначати орієнтири і приймати рішення в системі корпоративного 

управління; 

- здатність бути лідером, підтримувати імідж та репутацію органів 

влади, міста, країни, дотримуватись загальнолюдських цінностей, норм 

поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистих та суспільних 

відносинах; 

- здатність забезпечувати ефективну комунікацію в системі 

корпоративного управлінняіз зовнішнім середовищем, громадськими 

організаціями та бізнес структурами; 

- здатність готувати наради та збори, результативно здійснювати інші 

види управлінської діяльності; 

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи 

корпоративного управління для визначення ефективних напрямків їх 

реалізації; 

- здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти на різних 

рівнях корпоративного управління; 

- здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання. 

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

 предмет, завдання та функції корпоративного управління; 

 категорії корпоративного управління; природу корпоративного 

управління;  

 методи формування та функціонування механізмів корпоративного 

управління у процесі управління організаціями;  

 сукупність функцій і методів управління, які зумовлюють відповідні 

управлінські взаємовідносини в органах корпоративного управління різних 

форм і сфер діяльності;  

 організаційні форми і методи підприємництва; порядок розробки 

організаційних структур підприємств і компаній, положень про підрозділи, 

посадових інструкцій; технічні засоби управління;  

 порядок розробки і ведення підприємницької документації; 

 стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої 

документації;  

 вітчизняний і зарубіжний досвід корпоративного управління; основи 

психології менеджменту і бізнесу, мотивації праці, принципи і методи 

господарювання й управління підприємством в умовах ринкової 

економіки;  

 порядок укладення і виконання господарських договорів. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

̲ творчо застосовувати знання теорії і практики корпоративного 

управлінняпри виконанні функціональних обов’язків; 

̲ використовувати методи і засоби розробки, обґрунтування, прийняття і 

реалізації адміністративно-управлінських рішень; 

 організувати систему корпоративного управління; 



 опрацьовувати місію та цілі організації;  

 здійснювати корпоративне управлінняза змін;  

 розробляти нетрадиційні підходи до мотивування працівників;  

 розробляти системи стимулювання адміністрації;  

 здійснювати розробку заходів щодо постійного вдосконалення системи 

корпоративного управління на науковій основі з метою досягнення 

найбільшої ефективності підприємництва і підвищення якості роботи;  

 аналізувати стан і виявляти причини недоліків діючих систем 

корпоративного управління та здійснювати заходи щодо їх ліквідації і 

попередження. 

бути ознайомлені: 

 з існуючими підходами щодо удосконалювання систем корпоративного 

управління; 

 з проблемами в галузі навчання прийняттю управлінських рішень; 

 із сучасними концепціями у сфері корпоративного управління; 

 з методами, техніками, технологіями передових шкіл адміністративної 

діяльності менеджерів-керівників; 

 з проблемами розвитку теорії і практики корпоративного управління; 

 з проблемами у сфері підготовки управлінців і навчання сучасним 

технологіям організації діяльності менеджера-керівника. 
Ключові слова Управління, корпоративне управління, планування, оцінка бізнесу, 

управлінські моделі, управління змінами, управління проєктами. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Менеджмент», «Управлінські рішення», «Психологія», «Управління 

персоналом», «Стратегічне управління підприємством», «Контролінг», 

«Фінанси», достатніх для сприйняття категоріального апарату 

корпоративного управління, розуміння наукових джерел з предмету. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи.  

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу  не 

потребує використання спеціального програмного забезпечення, крім 

загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Поточний та модульний 

контроль 

Самостійна 

робота студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

ЕКЗАМЕН РАЗОМ – 

100 балів 

Семінар-

ські 

заняття 

Заліки по 

модулях  

50 балів 50 балів 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних семінарських заняттях та 



результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість семінарських занять. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Питання до 

екзамену 

1. Сутність поняття «корпоративне управління». 

2. Поняття акції і її основні властивості. 

3. Корпоративний сектор, як основа сучасної економіки України. 

4. Корпоративні відносини та корпоративні інтереси. 

5. Порядок створення, збільшення і зменшення статутного капіталу. 

6. Принципи сучасного корпоративного управління. 

7. Учасники процесу корпоративного управління. 

8. Основні майнові права акціонерів. 

9. Типи акціонерних товариств, їх спільні та відмінні риси. 

10. Доцільність концентрації капіталу у вигляді придбання контрольного 

пакета акцій одного акціонерного товариства. 

11. Основні завдання органів корпоративного управління. 

12. Періодичність скликання загальних зборів, спільні та відмінні риси 

чергових і позачергових загальних зборів акціонерного товариства. 

13. Переваги та недоліки акціонерної форми організації підприємства. 

14. Право скликання загальних зборів акціонерів. Зміни до порядку 

денного загальних зборів. 

15. Шляхи та порядок створення сучасного акціонерного товариства. 

16. Процедура голосування на загальних зборах акціонерів. Бюлетені для 

голосування. 

17. Поняття моделі корпоративного управління та їх види 

18. Англо-американська модель корпоративного управління. 

19. Формування української моделі корпоративного управління. 

20. Порядок внесення та прийняття змін і доповнень до статуту. 

21. Німецька модель корпоративного управління. 

22. Вертикальна та горизонтальна підпорядкованість і взаємодія виборних 

органів акціонерного товариства. 

23. Японська модель корпоративного управління. 

24. Особливості українського корпоративного управління. 

25. Міжнародні стандарти корпоративного управління та їх структура. 

26. Доцільність випуску привілейованих та простих акцій, їх оптимальні 

співвідношення. 

27. Корпоративний контроль. 

28. Корпоративна культура, як важливий сучасний чинник ефективного 

корпоративного управління підприємствами. 

29. Наглядова рада акціонерного товариства, необхідність її створення. 

30. Принципи корпоративного управління Ради Організації економічного 

співробітництва і розвитку (РОЕСР). 

31. Правління АТ (особливості створення і діяльності). 

32. Корпоративні комунікації. 

33. Законодавче забезпечення створення та діяльності вітчизняних 

акціонерних товариств. 

34. Ревізійна комісія АТ (створення і функції). 

35. Корпоративний секретар та його функції в систем і корпоративного 



управління. 

36. Порівняльна характеристика прав власників простих і привілейованих 

акцій. 

37. Компетенція і порядок проведення загальних зборів акціонерів. 

38. Суб’єкти корпоративного управління. 

39. Підстави та порядок ліквідації акціонерного товариства. 

40. Місце Фонду державного майна України в сучасній системі 

корпоративних відносин в Україні. 

41. Практична реалізація прав та управління акціонерним товариством. 

42. Залежність прав акціонерів від розміру пакету акцій. 

43. Стандарти корпоративного управління та критерії його ефективності. 

44. Методики оцінки ефективності корпоративного управління. 

45. Сутність та складові елементи корпоративної соціальної 

відповідальності. 

46. Депозитарна діяльність. Структура депозитарної системи вУкраїні. 

47. Корпоративний сектор держави та його структура. 

48. Система органів державного регулювання корпоративного сектору в 

Україні. 

49. Механізм управління державними корпоративними правами. 

50. Цінні папери акціонерного товариства. 

51. Правове регулювання переходу права власності на акції. 

52. Особливості реалізації державою права на участь в управлінні 

акціонерним товариством. 

53. Реорганізація акціонерного товариства, процедура її проведення та 

види. 
Опитування Анкета-оцінка з метою оцінювання якості  

 

 
 
** СХЕМА КУРСУ 
 
 

Тиж. Тема, план, 

короткітези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна

, дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термінвик

онання 

1. Тема 1. Сутність 

корпоративного 

управління. 

Історія появи та 

етапи становлення 

корпоративної 

форми власності у 

світі. Різновиди 

організаційних 

об’єднань 

корпоративного 

типу. Корпоративні 

права в системі 

управління. 
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«Компринт», 2015. – 346 с. 
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2 Згідно з 
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https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html


4. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. Теорія 
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літератури, 2017. – 360 с. 

5. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / С. 

І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. 

– 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/

3-04.pdf 

6. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / С. 

І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. 

– 228 с.  

7. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

8. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – Харків 

: ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

2. Тема 1. Сутність 

корпоративного 

управління. 

 

Семінар 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

3. Карпінський Б. А., Тимофтевич Я. 

М. Сучасні особливості формування 

позитивного іміджу працівника в 

публічних інституціях та 

корпоративних структурах // 

Сучасні світові тенденції розвитку 

економіки, обліку, фінансів і права: 

збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

(Полтава, 12 липня 2022 р.). 

Полтава : ЦФЕНД, 2022. С. 46–47. 

URL: http://www.economics.in.ua/ 

2022/07/blog-post_20.html 

4. Карпінський Б. А., Кормило М. Р. 

Корпоративні комунікації в системі 

формування й налагодження 

міжінституційної співпраці // 

Сучасні світові тенденції розвитку 

економіки, обліку, фінансів і права: 

збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

(Полтава, 12 липня 2022 р.). 

Полтава : ЦФЕНД, 2022. С. 50–51. 

URL: http://www. economics.in.ua/ 

2022/07/blog-post_20.html 

2 Згідно з 

розкладом 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
http://www.economics.in.ua/


5. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

6. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

7. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

8. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с.  

9. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

10. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

3. Тема 4. Цінні 

папери 

акціонерного 

товариства. 

Правовідносини 

власності щодо 

акцій, 

відповідальність 

акціонерів. 

Категорії акції та 

права власників 

різних категорій 

акцій. Порядок 

реєстрації акцій. 

Порядок переходу 

права власності на 

акції. 

Лекція 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

3. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

4. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

5. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

6. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2 Згідно з 

розкладом 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf


2016. – 228 с.  

7. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

8. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

4. Тема 4. Цінні 

папери 

акціонерного 

товариства. 
 

Семінар 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

3. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

4. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

5. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

6. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с.  

7. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

8. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

2 Згідно з 

розкладом 

5. Тема 6. 

Корпоративні 

інститути та 

проблеми захисту 

прав власності. 
Обіг корпоративних 

цінних паперів. 

Сутність та роль 

національної 

депозитарної 

Лекція 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

2 Згідно з 

розкладом 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html


системи у 

корпоративному 

управлінні. Прямі й 

опосередковані 

учасники 

національної 

депозитарної 

системи. 

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

3. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

4. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

5. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

6. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с.  

7. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

8. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

6. Тема 6. 
Корпоративні 

інститути та 

проблеми захисту 

прав власності. 

 

Семінар 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

3. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

4. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

5. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

6. Сергійчук С. І. Корпоративне 

2 Згідно з 

розкладом 

https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf


управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с.  

7. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

8. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

7. Тема 9. Ризики 

створення і 

функціонування 

корпоративних 

структур. 

Корпоративний 

аудит. 

Корпоративна 

культура. 

Лекція 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

3. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

4. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

5. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

6. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

7. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

2 Згідно з 

розкладом 

8. Тема 9. Ризики 

створення і 

функціонування 

корпоративних 

структур. 

 

Семінар 1. Давиденко Н. М., Буряк А. В. 

Корпоративне управління: 

навчальний посібник. – К. : ЦП 

«Компринт», 2015. – 346 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне 

управління : підручник. /І. А. 

Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – К. : 

„Центр учбової літератури», 2013. – 

600 с. – Режим доступу: 

https://westudents.com.ua/knigi/308-

korporativne-upravlnnya-gnatva-

a.html 

2 Згідно з 

розкладом 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html
https://westudents.com.ua/knigi/308-korporativne-upravlnnya-gnatva-a.html


3. Карпінський Б. А., Тимофтевич Я. 

М. Сучасні особливості формування 

позитивного іміджу працівника в 

публічних інституціях та 

корпоративних структурах // 

Сучасні світові тенденції розвитку 

економіки, обліку, фінансів і права: 

збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

(Полтава, 12 липня 2022 р.). 

Полтава : ЦФЕНД, 2022. С. 46–47. 

URL: http://www.economics. in.ua/ 

2022/07/blog-post_20.html 

4. Карпінський Б. А., Кормило М. Р. 

Корпоративні комунікації в системі 

формування й налагодження 

міжінституційної співпраці // 

Сучасні світові тенденції розвитку 

економіки, обліку, фінансів і права: 

збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

(Полтава, 12 липня 2022 р.). 

Полтава : ЦФЕНД, 2022. С. 50–51. 

URL: http://www. economics. in.ua/ 

2022/07/blog-post_20.html 

5. Корпоративне управління в системі 

економічної безпеки: навч. посібник 

/ З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. 

Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.  

6. Мальська М., Мандюк Н., Занько 

Ю. Корпоративне управління. 

Теорія і практика. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 360 

с. 

7. Сергійчук С. І. Корпоративне 

управління : навчальний посібник / 

С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 

2016. – 228 с. – Режим доступу: 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/scienc

e/3-04.pdf 

8. Швець  Ф. Д. Корпоративне 

управління. Навчальний посібник. – 

Рівне : НУВГП, 2017. – 320 с. – 

Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%.pdf 

9. Штерн Г.Ю. Корпоративне 

управління: Навч. посібник. – 

Харків : ХНАМГ, 2008. – 273 с. 

 

https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
https://sergiychuk.bplan.com.ua/science/3-04.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6912/1/%25.pdf

