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Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини / International economic 
relations 
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Підсумковий 
семестровий контроль: 

письмовий екзамен - 100 балів (в т.ч. теоретична частина – 60 
балів, вирішення ситуаційного завдання – 40 балів) 

Дисципліна у ВСДН: http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=1124   

Консультації: Очні: А-330, понеділок 15.00-16.30, інші дні – за попередньою 
домовленістю.  
Online: e-mail n.dyeyeva@knute.edu.ua, Viber +380508206239 

Викладач:   НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА ДЄЄВА, д.е.н., проф., професор кафедри 
менеджменту КНТЕУ, https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=954&uk 

  

Зміст дисципліни 

Завдання дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок у 
студентів для вибору моделі корпоративного управління; формування системи 
корпоративного управління; розробки механізму корпоративного управління, 
забезпечення виконання стандартів корпоративного управління; застосування 
інструментів економічного та організаційного механізмів корпоративного управління; 
взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів та 
гармонізації корпоративного управління; забезпечення корпоративних інтересів 
стейкхолдерів та корпоративної безпеки компанії; оцінка ефективності 
корпоративного управління міжнародних компаній. 

Мета та результати навчання 

Мета дисципліни: визначення сутності корпоративного управління, вивчення концепцій, 
моделей, систем корпоративного управління, аналіз їх впливу на діяльність компаній, 
ознайомлення з дієвими механізмами корпоративного управління, яке використовується 
міжнародними компаніями на сучасному етапі. 

http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=1124
mailto:n.dyeyeva@knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=954&uk


Предметом вивчення дисципліни є система корпоративного управління та 
організаційно-економічний механізм її функціонування на мікро- та макрорівнях, механізм 
розвитку корпоративних підприємств та методи оцінки корпоративного управління. 

Стислий зміст дисципліни 

Тема 1. Сутність корпоративного управління у міжнародних компаніях 

Тема 2. Концепції корпоративного управління 

Тема 3. Механізм корпоративного управління у міжнародних компаніях 

Тема 4. Стандарти корпоративного управління у міжнародному бізнесі 

Тема 5. Інвестиційна політика публічних компаній в системі корпоративного управління 
міжнародних компаній 

Тема 6. Дивідендна політика в системі корпоративного управління міжнародних 
компаній 

Тема 7. Захист прав акціонерів у корпоративному управлінні міжнародних компаній 

Тема 8. Правління корпорації у системі корпоративного управління міжнародних компаній 

Тема 9. Рада директорів в системі корпоративного управління міжнародних компаній 

Тема 10. Корпоративний контроль у міжнародних компаніях 

Тема 11. Корпоративна безпека міжнародних компаній 

Тема 12. Ефективність корпоративного управління міжнародних компаній 

Детально зміст тем дисципліни розкрито у Програмі 
http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=12969  

Формат дисципліни 

Вивчення дисципліни базується на єдності аудиторної та самостійної роботи студентів, в 
т.ч. розгляд проблемних лекцій та практичних занять, що передбачають вирішення типових 
управлінських завдань у вигляді ситуаційних вправ та кейсів, аналіз господарських ситуацій, 
проведення ділових і рольових ігор, тренінгових вправ, бізнес-симуляцій тощо. З метою 
проведення занять наближено до реалій робочого процесу в організації практичні заняття 
містить як індивідуальні завдання, так і групові з розподілом відповідальності та ролей. 
Формат дисципліни – змішаний, що містить online-формат та супровід в системі Moodle 
– поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного 
навчання (Blended Learning), в якому використовуються аудіо та відео, інтерактивні 
елементи, онлайн консультування тощо. 
Форми поточного контролю: презентація індивідуальних або групових проектів; перевірка 
вирішення ситуаційних вправ, творчих ситуаційних задач; перевірка тестових завдань на 
сайті відділу дистанційного навчання; опитування за результатами лекційних та практичних 
занять; бліц-тестування; навчальний тренінг. 

 

Рекомендовані основні 
джерела: 

1. Corporate Governance Accountability, Enterprise and 
International Comparisons / Edited by Kevin Keasey, Steve Thompson 
and Mike Wright // Режим доступу: http://www.untag-
smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORPORATE%20GOVERNANC
E%20Corporate%20Governance%20-
%20Accountability,%20Enterprise%20and%20International%20Comp
aris.pdf 
2. Corporate Governance and International Business / David 
Crowther & Shahla Seifi // Режим доступу: 

http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=12969


http://www.sterrenstages.net/manager/files/books/corporate-
governance-and-international-business.pdf  
3. Corporate Governance, Ethics and CSR / Justine Simpson and 
John Taylor// Режим доступу: 
https://erl.ucc.edu.gh/jspui/bitstream/123456789/2985/1/%5BJohn_
Taylor%2C_Justine_Simpson%5D_Corporate_Governanc%28BookZZ.
org%29.pdf  
4. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. 
Мостенська, В.О. Новак. К. “Каравелла”, 2011. 341 с.  

5. Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник 
/О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.О.Харламова.К.: Кондор, 2013.244 
с. 

Регламентуючі 
документи: 

Положення про організацію освітнього процесу студентів; 
Положення про дистанційне навчання у КНТЕУ; Положення про 
самостійну роботу студентів і аспірантів КНТЕУ; Положення про 
систему рейтингового оцінювання діяльності студентів КНТЕУ; 
Положення про проведення практики студентів у КНТЕУ  / 
 Порядок організації практики студентів за кордоном; Положення 
про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів; 
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю 
знань здобувачів вищої освіти КНТЕУ; Положення про випускну 
кваліфікаційну роботу; Положення про атестацію здобувачів 
вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ; 
Положення про процедуру і підстави для видачі документів про 
вищу освіту державного зразка у КНТЕУ; Положення про систему 
рейтингового оцінювання діяльності студентів КНТЕУ. 
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