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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  Характеристика  дисципліни 

Обов’язкова / вибіркова дисципліна Обов’язкова дисципліна 
Семестр 1 
Кількість кредитів 6 
Загальна кількість годин 180 
Кількість модулів 1 
Лекції, годин 30 
Практичні/семінарські, годин 30 
Лабораторні годин - 
Самостійна робота годин 120 
Тижневих годин для денної форми навчання:  
аудиторних 4 
самостійної роботи студента 8 
Вид контролю Екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета – вивчення теоретичних аспектів світового та вітчизняного досвіду 
здійснення корпоративного управління, набуття практичних навичок управління 
акціонерними товариствами та корпораціями. 

 
Завдання: вивчення теорії та методологічних засад управління акціонерними 

товариствами; аналіз проблем управління корпоративними правами власників; 
опанування методів корпоративного управління; засвоєння функцій та компетенції 
органів управління, а також формування основних організаційних структур 
акціонерного товариства; формулювання принципів і методів управління на основі 
цінних паперів; набуття практичних навичок організації загальних зборів акціонерів; 
формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення корпоративних 
проблем. 
 

 

 

 

 

 
 



3. Структура  дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
У тому числі 

л п/с лаб. срс 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Базові основи корпоративного управління  
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сутність корпоративного управління 16 3 3 - 10 
Тема 2. Механізми корпоративного управління 21 3 3 - 15 
Тема 3. Зовнішня сфера корпоративного управління 28 4 4 - 20 
Тема 4. Управління корпоративним капіталом 23 4 4 - 15 
Разом за змістовим модулем 1 88 14 14 - 60 

Змістовий модуль 2. Ефективність діяльності корпоративних структур 
Тема 5. Концептуальні засади корпоративного контролю 23 4 4 - 15 
Тема 6. Корпоративна культура 23 4 4 - 15 
Тема 7. Розкриття інформації про діяльність корпорації 23 4 4 - 15 
Тема 8. Ефективність корпоративного управління 23 4 4 - 15 
Разом за змістовим модулем 2 92 16 16 - 60 
Всього годин 180 30 30 - 120 

 
4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Вид та  тема семінарського заняття Кількість 
годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Передумови виникнення корпоративних відносин та сучасні концепції 
корпоративного управління 

 
2 

2 Семінар запитань і відповідей  
Типологія моделей та система стандартів корпоративного управління 

 
2 

3 Семінар – розгорнута бесіда 
Механізм корпоративного управління 

 
2 

4 Семінар запитань і відповідей 
Внутрішня та зовнішня сфери корпоративного управління 

 
2 

5 Семінар – дискусія  
Державне регулювання фондового ринку 

 
2 

6 Семінар запитань і відповідей  
Поняття і структура корпоративного капіталу 

 
2 

7 Семінар з використанням розрахункових завдань   
Загальна характеристика та сфери застосування цінних паперів 

 
2 

8 Семінар - дискусія  
Корпоративний контроль: концептуальні засади 

 
2 

9 Семінар запитань і відповідей 
Механізми контролю в системі корпоративного управління 

 
2 

10 Семінар запитань і відповідей  
Корпоративна культура: поняття і структура 

 
2 

11 Семінар – розгорнута бесіда 
Типологія та методи оцінки корпоративної культури 

 
2 

12 Семінар запитань і відповідей  
Система розкриття інформації про діяльність підприємства 

 
2 



13 Семінар запитань і відповідей  
Порядок надання товариством інформації акціонерам 

 
2 

14 Семінар – розгорнута бесіда 
Організаційна ефективність корпоративного управління та сутність 
рейтингових оцінок 

 
2 

15 Семінар – розгорнута бесіда 
Оцінювання ефективності корпоративного управління 

 
2 

 
5. Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір і обробка статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок. 
4. Виконання розрахункових завдань. 
5. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема 
семінарських занять 

Кількість 
годин  

самостійної 
роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Базові основи корпоративного управління  
Тема 1. Сутність 
корпоративного 
управління 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: динаміка 
розвитку корпоративних об’єднань; різновиди 
корпоративних об’єднань; еволюція системи 
корпоративного управління в Україні; сучасні 
проблеми формування корпоративного управління. 
Джерела [1; 6-10; 12; 14]. 
2. Підготовка до експрес-опитування та понятійного 
диктанту. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

 Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Тема 2. Механізми 
корпоративного 
управління 

15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: переваги 
акціонерного товариства як форми залучення великої 
кількості осіб у господарську діяльність; інші 
переваги акціонерного товариства; недоліки сучасного 
акціонерного товариства; роль держави у захисті 
інтересів акціонерів та шляхи його втілення. 
Джерела [1; 6-10]. 
2. Підготовка до поточного тестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 
дискусії, 

заслуховування 
та 

обговорювання 
повідомлень 

Тема 3. Зовнішня 
сфера 
корпоративного 
управління 20 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: господарський 
процесуальний кодекс України; управління 
державними корпоративними правами; Фонд 
державного майна України; принципи корпоративного 
управління в Україні.  
Джерела [1; 6-10; 13]. 
2. Підготовка до поточного тестування. 
3. Підготовка до опитування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 

Тема 4. Управління 15 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування, 



корпоративним 
капіталом 
 

літератури для обговорення  питань: механізми 
акціонування; порівняльна характеристика 
українського та англо-американського способів 
акціонування державних підприємств.  
Джерела [1; 6-10; 11;15]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 
диктант 

Змістовий модуль 2. Ефективність діяльності корпоративних структур  
Тема 5. 
Концептуальні 
засади 
корпоративного 
контролю 

15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: формування і 
реалізація корпоративних інтересів; проектування 
корпоративних структур; форми корпоративного 
контролю, захист прав акціонерів.  
Джерела [1; 6-10]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 6. 
Корпоративна 
культура 
 

15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: порівняння 
кланової, адхократичної, ієрархічної та ринкової 
корпоративних культур; методи оцінки корпоративної 
культури. 
Джерела [1; 6-10; 13]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 7. Розкриття 
інформації про 
діяльність 
корпорації 
 

15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: внутрішні 
документи підприємства, що регламентують доступ, 
поширення та збереження інформації; зміст 
регулярної інформації; класифікація інформації за 
режимом доступу. 
Джерела [1; 6-10; 13; 15]. 
2. Підготовка до виступу й обговорення основних питань. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Тема 8. 
Ефективність 
корпоративного 
управління 15 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: особливості оцінки 
ефективності управління корпораціями; забезпечення 
ефективності діяльності організації як функція 
менеджменту; критерії ефективності організаційної 
діяльності. 
Джерела [1; 6-10, 12; 14]. 
2. Підготовка до експрес-опитування. 
3. Підготовка до поточного тестування. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань 

Разом 120   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Результати навчання 
 

1 Знання сутності, принципів та моделей корпоративного управління й розуміння 
місця корпоративного управління в загальній системі управління підприємством  

2 Знання чинного законодавства України з корпоративного управління, зовнішніх і 
внутрішніх чинників, що впливають на систему корпоративних відносин 

3 Знання типів, категорій та характерних ознак акцій як пайових цінних паперів, 
процедури випуску цінних паперів  

4 Знання органів корпоративного управління та учасників корпоративних відносин 
5 Вміння проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерного 

товариства 
6 Вміння формувати органи управління акціонерного товариства згідно з їх 

функціями та статутом 
7 Вміння розробляти положення про органи управління акціонерних товариств 
8 Вміння готувати документи для проведення загальних зборів акціонерів, 

наглядових рад 
9 Володіння методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління 
 

8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури) 
 

9. Методи оцінювання 
 

Екзамен. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Оцінювання протягом семестру 
 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індивідуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1  1 1 3 6 
Тема 2 1  1 1 3 6 
Тема 3 1  1 1 3 6 
Тема 4 1 1  2 3 7 

Разом змістовий 
модуль1 4  4 5 12 25 

Змістовий модуль 2 
Тема 5 1  1  2 4 
Тема 6 1  1  2 4 
Тема 7 1  2 1 4 8 
Тема 8 1  2 1 5 9 

Разом змістовий 
модуль 2 4  6 2 13 25 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал. 

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 

 
 
 
 
 



Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

 
7 

Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

 
4 

Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 
підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал. 

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

 
7 

Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

 
4 

Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю). 

 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
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