
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: навчальна дисципліна КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Код:  

 

Тип: варіативна 

 

Рівень:  доктор філософії 

 

Семестр, в якому викладається: 3-й 

 

Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

Лектор (викладач): Карлова О.А.  

 

Результати навчання: здатність застосування методу єдності історичного та логічного, 

ретроспективного аналізу наукового доробку у напрямі дослідження проблем соціально-

економічного розвитку, здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично 

спрямовані ідеї (креативність),  комплексність у володінні інформацією щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку сучасних соціально-економічних систем, комплексність у 

розробці та реалізації наукових проектів та програм, комплексність у прийнятті 

обґрунтованих рішень. 

 

Дисципліни, на які спирається: Менеджмент і адміністрування. 

 

Зміст: Змістовий модуль 1. Теоретичні основи власності і управлінського контролю 

підприємств; Змістовий модуль 2. Розвиток корпоративного управління за кордоном 

 

Форми та методи навчання: Очна, заочна, дистанційна; застосування сучасних активних 

методів навчання, а саме: пояснювально-ілюстративний, дослідницький, проблемного 

викладу.  

 

Мова навчання: українська 

 

 

 



Information reference 

 

Type and title: educational discipline is CORPORATE GOVERNANCE 

 

Code: 

 

Type: elective 

 

Level: PhD 

 

Semester when the discipline is delivered: 3rd 

 

Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

Name of lecturer(s):  Karlova O. 

 

Learning outcomes: the ability of applying the method of historical and logical unity, a 

retrospective analysis of the scientific groundwork in the direction of study of problems of socio-

economic development, the ability to generate new scientific-theoretical and practically oriented 

ideas (creativity), complexity in the possession of information regarding the current state and 

tendencies of development of modern socio-economic systems complexity in the development 

and implementation of scientific projects and programs, the complexity in making informed 

decisions. 

 

Disciplines are based on: Management and Administration 

 

Contents: Module 1. The theoretical basis of ownership and managerial control of the 

enterprises; Module 2. The development of corporate governance abroad 

 

Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, debatable 

methods, defence of reports, independent work on educational literature, testing. 

 

Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 
 

Тип и название: учебная дисциплина КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Код: 

 

Тип: вариативная 

 

Уровень: доктор философии 

 

Семестр, в котором преподаётся: 3-й 

 

Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

Лектор (преподаватель): Карлова Елена Анатольевна 

 

Результаты обучения: способность применения метода единства исторического и 

логического, ретроспективного анализа научного задела в направлении исследования 

проблем социально-экономического развития, способность генерировать новые научно-

теоретические и практически направленные идеи (креативность), комплексность во 

владении информацией относительно современного состояния и тенденций развития 

современных социально-экономических систем, комплексность в разработке и реализации 

научных проектов и программ, комплексность в принятии обоснованных решений.  

 

Дисциплины, на которые опирается: Менеджмент и администрирование.  

 

Содержание: Содержательный модуль 1. Теоретические основы собственности и 

управленческого контроля предприятий; Содержательный модуль 2. Развитие 

корпоративного управления за рубежом 

 

Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, защита рефератов, самостоятельная работа по учебной 

литературе, тестирование. 

 

Язык обучения: украинский 
 

 

 


