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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Корпоративна політика і лідерство 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

У межах цього курсу здобувачі ви ої освіти набува ть 

теоретичних знань  одо сутності корпоративного управління та 

організаційно-правових ознак корпоративних структур  типів 

господарських товариств та особливостей корпоративної 

реструктуризації економіки України    рамках курсу 

«Корпоративне управління» оволодіва ть теоретичними знаннями 

 одо діяльності корпоративних підпри мств  методами 

оцін вання корпоративної організаційної структури управління та 

методиками внесення пропозицій  одо прийняття управлінських 

рішень у галузі забезпечення фінансових потреб підпри мства   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Знати: сутність корпоративного управління та організаційно-

правових ознак корпоративних структур  типи господарських 

товариств та особливості корпоративної реструктуризації 

економіки України  методологі  створення внутрішньої системи 

управління в корпоративному секторі економіки  системи 

критеріїв ефективності корпоративної структури та методи 

управління капіталом у корпораціях  методи оцінки ризиків 

створення і ефективності функціонування корпоративних 

структур   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  иди корпорацій за характером їх діяльності та 

моделі корпоративного управління з урахуванням визначеного 

типу корпорації, особливості внутрішнього і зовнішнього 

середови а корпорацій та проблеми їхньої вза модії, прийняття 

господарських рішень  проводити оцінку ефективності існу чій 

корпоративної структури і розробляти плани досягнення її 

інтегральної ефективності  реалізовувати вза мини керівництва 

корпорації з акціонерами  проводити корпоративний контроль та 

регул вання матеріально-технічних та фінансових потоків в 

акціонерних товариствах  оцін вати ризики створення 

корпоративних структур  

 иди занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії  вирішення 



ситуаційних вправ  вирішення проблемних питань  мозковий 

штурм  кейсметоди  презентації  аналіз конкретної ситуації  робота 

в малих групах  рольові та ділові ігри  письмовий контроль знань  

індивідуальне та групове опитування  тестування  перехресна 

перевірка завдань з наступно  аргументаці   виставленої оцінки 

то о  

Пререквізити Навчальна дисципліна базу ться на знаннях таких дисциплін: 

«Управління персоналом», «Публічна політика»,  « ступ до 

спеціальності», «Економічна теорія». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту, проведення іншого виду наукової діяльності  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1.Андросова, О Ф , 2019  Аналіз ресурсів і конкурентних 

можливостей підпри мств машинобудування  Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі  Серія «Економічні 

науки», No 2(93), с  16-28 (0,25 друк  арк ) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Поль а))   

2.Андросова, О Ф , 2019  Механізм формування корпоративної 

культури на машинобудівних підпри мствах України та процеси її 

розвитку  Економічний простір: Збірник наукових праць, No141, с  

205-212 (0,46 друк  арк ) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Поль а), Google Scholar 

(США))   

 3. ерун,   А  та Склярук,   П , 201   Аналітичне забезпечення угод 

злиття та поглинання промислових підпри мств в Україні  Фінанси 

України, No4, с  104-120.  

4  звінчук,     , Петренко,   П , та Попович,     , 2016  Аналіз 

досвіду стратегічного управління соціально-економічним 

розвитком регіону (на прикладі  вано-Франківської області)  

Регіональна економіка, No 1 ( 9), с  22-31.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія 8 902, осна ена проектором 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

іспит 

Кафедра Публічного управління та адміністрування 

Факультет НН НО 

Викладач(і) Чібісова І.В. 

Посада: доцент 

Вчений ступінь:  

Профайл викладача: 

Тел.: 0444067992 

E-mail: chibisova@gmail.com 

Робоче місце: 8.904 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


