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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

 

Спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна  
форма навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 3 

 За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
для всіх спеціальностей 

НУВГП 
 
 
 
 

Рівень вищої освіти: 
магістр 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 1-й 
Загальна кількість  
годин – 90 

Семестр 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
СРС – 4 

2-й 
Лекції 

16 
Практичні 

14 
Самостійна робота 

60 
Вид контролю: залік 

 
Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 33% до 67%. 
 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальна дисципліна „Корпоративне управління” спрямована на 

вивчення теоретичних основ та оволодіння практичними навичками управління 
корпораціями з урахуванням особливостей діяльності вітчизняних підприємств 
корпоративного типу. 

Предметом навчального курсу є управління корпораціями як складної 
системи, спрямованої на досягнення стратегічних і поточних цілей та 
прийняття раціональних рішень. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
• засвоєння організаційно-правових форм і особливостей корпоративних 

організацій; 
• вивчення особливостей заснування і стратегічного управління 

корпоративними об’єднаннями; 
• вивчення системи внутрішньо-корпоративних відносин і гармонізації 

корпоративних інтересів; 
• вивчення системи участі в корпоративних доходах; 
• оволодіння навичками управління корпоративними активами; 
• засвоєння основ корпоративної культури. 

У результаті вивчення даного курсу студент  повинен:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

� знати: теоретичні основи корпоративного управління, організаційно-
правові форми і особливості корпоративних організацій, системи внутрішньо-
корпоративних відносин і гармонізації корпоративних інтересів; 

� вміти: вести управління корпоративними активами, системою участі в 
корпоративних доходах; організовувати заснування і стратегічне управління 
корпоративними об’єднаннями. 

Отримані теоретичні знання та практичні вміння студенти мають 
застосовувати в процесі проходження науково-дослідної і переддипломної 
практик та написанні магістерської роботи. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Суть і поняття корпоративного управління. Суб’єкти 

корпоративного управління. Об’єкти корпоративного управління в Україні. 
Характеристика основних елементів корпоративного управління. Основні риси 
сучасного корпоративного управління. 

Тема 2. Організаційні засади корпоративного управління. Можливі 
чинники впливу на систему управління. Характеристика основних моделей 
корпоративних відносин. Англо-американська модель управління акціонерним 
товариством. Німецька модель корпоративного управління. Характеристика 
японської моделі. Особливості корпоративного управління в Україні на 
сучасному етапі: порівняльний аналіз. 

Тема 3. Господарські товариства в системі корпоративного 
управління. Економічна роль господарських товариств та їх характеристика. 
Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу. 

Тема 4. Роль акціонерної форми господарювання в розвитку 
ринкових відносин в Україні. Особливості створення та діяльності 
акціонерного товариства. Органи управління акціонерного товариства. 
Розробка корпоративної стратегії. Контроль фінансової діяльності корпорації. 

Тема 5. Державне регулювання корпоративного сектору та роль 
депозитарної системи в ньому. Форми та функції державного регулювання 
ринку цінних паперів. Управління державними корпоративними правами. 
Характеристика суб’єктів депозитарної системи в Україні. 

Тема 6. Управління корпоративними правами на ринку 
корпоративних цінних паперів України. Суть управління рухом 
корпоративних цінних паперів. Фондова біржа та її роль в управлінні 
корпоративними правами. Стан фінансового посередництва в корпоративному 
секторі України. 

Тема 7. Антикризове корпоративне управління. Корпоративна 
культура та її функції. Реструктуризація в системі антикризового управління. 
Злиття та приєднання корпорацій. Банкрутство і санація підприємств. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Всього 
у тому числі 

лекції практичні самостійна 
робота 

1 2 3 4 5 
1. Суть і поняття корпоративного 
управління 

10 2 - 8 

2. Організаційні засади корпора-
тивного управління 

14 4 2 8 

3. Господарські товариства в 
системі корпоративного 
управління 

11 1 2 8 

4. Роль акціонерної форми 
господарювання в розвитку 
ринкових відносин в Україні 

14 3 2 9 

5. Державне регулювання 
корпоративного сектору та роль 
депозитарної системи в ньому 

13 2 2 9 

6. Управління корпоративними 
правами на ринку корпоративних 
цінних паперів України 

15 2 4 9 

7. Антикризове корпоративне 
управління 

13 2 2 9 

РАЗОМ 90 16 14 60 
 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

1 
Вивчення основних засад і положень діяльності фондових 
бірж  

4 

2 
Дослідження правової основи та організаційної структури 
управління корпорацією 

4 

3 
Підготовка, порядок проведення загальних зборів акціонерів 
та визначення головних шляхів стратегічного розвитку 
корпорації „Прометей” 

2 

4 
Основні види цінних паперів. Визначення біржового курсу 
акцій 

4 

 Всього 14 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з усіх 

тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує опрацювання 
додаткової навчальної літератури, нормативних документів, наукових праць та 
періодичних ділових видань. 

 Розподіл годин самостійної роботи студентів 
№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, годин 

денна форма 
1 Опрацювання лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять 7 

3 
Опрацювання окремих частин тем 
програми, які не викладаються на лекціях 

30 

4 Підготовка до контрольних заходів 15 
 Всього 60 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-
ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням лекцій, задач, 
ситуаційних завдань (кейсів навчальних), конкретних ситуацій (кейсів 
реальних), комплексних розрахункових завдань, провокаційних вправ і 
запитань, ділових ігор, мозкових атак. 

Для успішного засвоєння матеріалу та з’ясування незрозумілих моментів 
студентам надаються консультації. 

 
8. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних 

робіт проводиться за поточним контролем. 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові питання (15 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох 
запропонованих), два теоретичних питання та практична частина (розробка 
одного із положень, що регламентують діяльність корпорації). Перевірка 
практичних умінь здійснюється під час практичних занять і за результатами 
виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

9. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ  
ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  

Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться відповідно до 
«Порядку організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів 
у ЄКТС».  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 
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• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 
• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 
• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до 
цілого числа: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів  
Поточний контроль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  
100 15 15 10 15 15 15 15 

В заліковій відомості результати навчання проставляються за двома 
шкалами – 100-бальною та національною. Зараховано виставляються тільки тим 
студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного 
контролю не менше 60 балів. 

 
Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за всі 
форми навчальної 

діяльності 
Для заліку 

90 – 100 

зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0 – 34 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Корпоративне управління” 
містить такі складові: 

� опорний конспект лекцій на паперовому носії;  
� опорний конспект лекцій на електронному носії; 
� роздатковий матеріал; 
� ділова гра – „Гра на фондовій біржі острова Коста-Рікі”; 
� мультимедійний супровід дисципліни. 

 
11. ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посібник.-К.: 

Знання-Прес, 2002.-317 с. 
2. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: підручник./І.А. Ігнатьєва, О.І. 

Гарафонова – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с. 
3. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми 

залучення інвестицій: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 304 с. 
4. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія 

та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. 
5. Гладунов О.В., Дейнега О.В., Микитин Т.М. Корпоративний менеджмент: 

Навч. посібник. – Рівне, 2002. - 244с. 
 

Допоміжна 
1. Господарський кодекс України. 
2. Закон України "Про акціонерні товариства". Із змінами та доповненнями, 

внесеними Законами України від 27 квітня 2016 року N 2154-VI і т.д. 
3. Роз'яснення від 23.02.2010 р. №1 Про порядок застосування частини першої 

статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо переобрання 
голови наглядової ради акціонерного товариства. 

4. Роз'яснення від 23.02.2010 р. №4 Про порядок застосування окремих норм 
Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку обрання членів 
наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного 
голосування. 

5. Роз'яснення від 16.03.2010 р. №5 Про порядок застосування пункту 14 статті 
2, статті 35 та частини сьомої статті 38 Закону України "Про акціонерні 
товариства" щодо повідомлення про проведення загальних зборів 
акціонерного товариства. 

6. Роз'яснення від 10.08.2010 р. №7 Про порядок застосування розділу XII 
Закону України "Про акціонерні товариства" щодо здійснення обов'язкового 
викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій. 
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12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 
3. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим 
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