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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: надання студентам
теоретичних та практичних знань з організації та функціонування підприємств корпоративного сектору
економіки, національну правову базу, види цінних паперів та форми їх випуску, учасників корпоративних відносин та державні органи корпоративного управління, права та обов’язки акціонерів, особливості фінансового менеджменту та фінансового аналізу в системі корпоративного управління, мати навики
прийняття оптимальних фінансових рішень.
2. Заплановані результати навчання: застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності; використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств; застосування методів оцінювання економічної
ефективності корпоративного управління.
У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній магістр повинен:
знати:
сутність, принципи і моделі корпоративного управління; особливості української моделі корпоративного управління: акціонерні товариства як об’єкт корпоративного управління; національне та світове
нормативно-правове регулювання корпоративного сектору; права та обов’язки акціонерів; цінні папери,
фондова біржа та управління рухом акцій на первинному і вторинному ринках; управління формуванням капіталу діючої та новоствореної корпорації; сутність і види реорганізації корпоративних підприємств; дочірні підприємства та корпоративні об’єднання.
вміти:
підготувати статут та засновницькі документи підприємства корпоративного сектору економіки;
розрахувати ринкову вартість цінних паперів; підготувати документи для проведення загальних зборів
акціонерів; здійснити емісію акцій; розрахувати величину дивідендів; встановити вартість капіталу компанії; проаналізувати фінансову звітність акціонерного та дочірнього товариств та оцінити їх фінансовий
стан і ринкову вартість; здійснити фінансові інвестиції.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., доцент

