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Дні занять  

Консультації Консультації дистанційні; за домовленістю з ініціативи 

здобувача; індивідуальні  

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів компетентностей економіко-

правового характеру щодо управління, організації, регулювання відносин між зацікавленими 

особами в системі корпоративного управління за умови підвищення ефективності 

функціонування підприємства корпоративного типу як господарюючого суб’єкта в ринковій 

економіці. 

Передумови для навчання 

Попередні дисципліни: рекомендовано мати базові уявлення з навчальних дисциплін 

менеджмент, стратегія підприємства. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти формування та функціонування 

системи корпоративного управління 

Тема 1. Суть i поняття корпоративного управління 

Тема 2. Національні та міжнародні стандарти корпоративного управління 

Тема 3. Особливості моделей корпоративного управління 

Тема 4. Формування стратегії корпоративних підприємств 

Тема 5. Учасники корпоративних відносин та організація діяльності органів управління 

акціонерного товариства 

Тема 6. Управління фінансовою діяльністю акціонерного товариства  

Тема 7. Ефективність корпоративного управління 

Змістовий модуль 2. Корпоративна культура та соціальна корпоративна 

відповідальність 

Тема 8. Основи корпоративної поведінки 

Тема 9. Корпоративна культура 

Тема 10. Групова поведінка та лідерство в корпорації 

Тема 11. Моделі соціальної відповідальності в корпорації 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за необхідності): MS Office 

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна 

За електронною адресою на сайті ПНС ім. С. Кузнеця 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2758. 
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навчальна система)  розміщено: робоча програма, технологічна карта, тексти 

лекцій, презентації лекційного матеріалу, практичні 

завдання, які передбачається вирішувати на аудиторних 

заняттях, методичні рекомендації до виконання завдань 

для самостійної роботи. а також додаткові ресурсу та 

матеріали 

Рекомендовані джерела 
Основні 
1. Господарський кодекс України. – Х. : ТОВ «Одісей», 2003. –   248 с. 2. Ігнатьєва І. А. 
Корпоративне управління [текст] : підручник / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К. : Центр 
учбової літератури,  2013. – 600 с. 

Допоміжні 
3. Задихайло Д. В. Корпоративне управління: навч. посібн. / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, 
Г. В. Назарова. – Харків : Еспада, 2003. – 688 с. 4. Корпоративное управление 
машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения: монография. / В. С. 
Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский та ін. – Харків : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 
232 с. 5. Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування 
організаційно-економічного механізму корпоративного управління : монографія / О. Є. 
Попов. – Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 360 с. 6. Гриньова В. М. 
Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: 
монографія / В. М. Гриньова, О. Є. Попов. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с. 7. Євтушевський 
В. А. Стратегія корпоративного управління / В. А. Євтушевський, К. А. Ковальська, Н. В. 
Бутенко. – К. : Знання, 2007. – 287 с. 

Система оцінювання результатів навчання 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальні (100-бальну) систему оцінювання, яка 
враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні 
та практичні заняття, самостійну роботу та екзамен. Підсумкова кількість балів, яку може 
накопичити здобувач вищої освіти складається з суми балів за поточну та підсумкову 
успішність. Максимальна кількість балів за поточну успішність – 60. Мінімальна кількість 
балів – 35 балів. Максимальна кількість балів за підсумкову успішність – 40. Мінімальна 
кількість балів за підсумкову успішність – 25. 
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Лекції 7 

Завдання за темами, презентації 15 
Перевірка СРС 17 
Поточні КР 4 

Колоквіуми 17 
Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 
та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
82 – 89 B 

добре 

зараховано 
74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 



 
Політики навчальної дисципліни  

Політика дотримання академічної доброчесності – списування заборонено. Політика щодо 
пропусків занять – відвідування є обов’язковим. Політика щодо отримання додаткових балів 
– є можливість написання наукової статті. 
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 
форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 
(https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2758). 
 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту 
«9» вересня 2020 р. Протокол № 3 


