
 



 

 

 
 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показника  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів  – 4  

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  
(шифр і найменування) 

 

 

Спеціальність 

073 "Менеджмент" 
(код і найменування) 

 

 

Освітня програма 

«Менеджмент», 
(найменування) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Вибіркова 

Кількість модулів – 2 Навчальний рік 

Кількість змістовних 

модулів – 4 
2020/2021 

Індивідуальне завдання 

РГР "Корпоративне 

управління корпорації: 

практичні завдання" - 10 

                          (назва) 

Семестр 

2-й 

Загальна кількість годин 

–  64/120 
Лекції

*
 

32 годин 

Кількість тижневих 

годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Практичні, семінарські
*
 

32 годин 

Лабораторні
*
 

___ годин 

Самостійна робота 

56 годин  

Вид контролю 

модульний контроль, 

іспит  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 64/56 

 
*
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину 

залежно від розкладу занять. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: ознайомлення студентів із теоретичними основами корпоративного управління, 

інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи 

корпоративного управління на підприємствах. 

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань: 

- застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній 

діяльності; 

- використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм 

його здійснення в діяльності підприємств; 

- застосування методів оцінки економічної ефективності корпоративного управління; 



 

 

- формування системи органів корпоративного управління, принципів їх 

функціонування та форм підзвітності, 

- розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 

- формування у студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів 

управління змінами в організаціях; 

- вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін. 

Завдання вивчення дисципліни «Корпоративне управління та управління змінами»: 

теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань: 

- застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній 

діяльності; 

- використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм 

його здійснення в діяльності підприємств; 

- застосування методів оцінки економічної ефективності корпоративного управління; 

- формування системи органів корпоративного управління, принципів їх 

функціонування та форм підзвітності, 

- розуміння сутності змін та природи їх виникнення; 

- формування у студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів 

управління змінами в організаціях; 

- вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін. 

Студенти повинні: 

знати: 

- принципи корпоративного управління; 

- принципи організації та функціонування органів корпоративного управління; 

- моделі корпоративного управління в сучасних умовах; 

- основні елементи та принципи корпоративного контролю; 

- методи оцінки економічної ефективності корпоративного управління, 

- основи управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами. 

вміти використовувати: 

- теоретичні основи корпоративного управління; 

- принципи корпоративного управління в сучасних умовах; 

- особливості моделей корпоративного управління в сучасних умовах; 

- міжнародний та вітчизняний досвід становлення корпоративного управління; 

- принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління 

акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, 

ревізійні органи); 

- права та обов’язки акціонерів, їх реалізація, дотримання та захист; 

- порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики; 

- основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його 

здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та 

поглинання); 

- природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання; 

- умови та методи оцінки економічної ефективності корпоративного 

менеджменту на акціонерних товариствах; 

мати уявлення: 

- склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури у 

сучасному акціонерному товаристві, 

- навички управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами. 



 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти 

таких компетентностей: 

Результати навчання:  
ЗК1 - здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні;  

ЗК2 - здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

ЗК3 - навички  використання інформаційних та комунікаційних технологій 

ЗК6 - здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7 - здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами 

СК1 - здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;  

СК2 - здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  

стратегії та плани; 

СК4 - здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 

СК5 - здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;  

СК6 - Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 

людьми; 

СК8 - здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; 

СК9 - здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК10 - здатність до управління організацією та її розвитком; 

СК12. здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення у виробництві, постачанні, 

збуті, складуванні, транспортуванні з метою зниження ризиків і максимізації доходів; 

СК14 вміти підготувати і провести експеримент, обробити результати досліджень і 

оформити їх у вигляді наукового звіту, статей в науково-економічний збірник, патентів. 

 

Програмні результати навчання:  

РН2 – ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

РН3 – проектувати ефективні системи управління організаціями; 

РН5 – планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

РН6 – мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації  управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні  

міркування та соціальну відповідальність; 

РН7 – організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

РН10 – демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

РН11 – забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 

РН12 – вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 

РН13 – вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

Міждисциплінарні зв’язки: стратегічне управління, управління 

конкурентоспроможністю, фінансовий менеджмент, реінжиніринг бізнес-процесів.    



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади корпоративного управління 

Сутність корпоративного управління та його роль у процесі господарювання. 

Характеристика елементів корпоративного управління. Принципи корпоративного 

управління та вплив міжнародного співтовариства на їх узагальнення. Моделі корпоративних 

відносин: світовий досвід та особливості управління корпораціями в Україні. Еволюція 

формування корпоративної форми організації бізнесу. Основні характеристики інтеграційних 

процесів. Типи та форми інтегрування. Корпоративна культура та ї роль у корпоративному 

управлінні. Різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу в різних секторах 

економіки. 

Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління 

Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Роль і функції Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання в 

корпоративному секторі. Управління корпоративними правами держави. Податкова політика 

в корпоративному секторі України. Сутність та роль депозитарної системи в корпоративному 

регулюванні. Види депозитарної діяльності та її суб’єкти. Управління рухом акцій на 

первинних і вторинних ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного 

управління. Основні організаційні форми фінансового посередництва.  

Тема 3. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління 

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика. 

Система органів корпоративного управління. Загальні збори акціонерів та їх повноваження. 

Наглядова рада та причини її створення. Повноваження Наглядової ради. Ревізійна комісія. 

Повноваження ревізійної комісії. Правління та його повноваження. Порядок формування 

органів управління та їх кількісний склад. Порядок роботи органів управління корпорації. 

Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерного товариства. Заходи щодо 

забезпечення інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної поведінки. Конфлікти 

інтересів між учасниками корпоративних відносин.  

Змістовний модуль 2. Стратегічне управління корпораціями та ефективність 

корпоративного управління 

Тема 4. Стратегічне управління корпораціями 

Особливості стратегічного управління корпораціями. Стратегічне управління як 

інструмент реалізації потенціалу корпоративного управління. Визначення параметрів 

системи стратегічного планування корпорації. Система погодження та затвердження 

стратегічних і поточних планових документів. Сутність та критерії формування системи 

стратегічного моніторингу. Зв’язок результатів моніторингу з цілями та стратегією 

корпорації. Визначення цілей діяльності корпорацій. Характеристик підходів та загальні 

закономірності встановлення корпоративних цілей. Особливості визначення корпоративної 

місії та забезпечення її взаємозв’язку з місіями корпоративних формувань. 

Тема 5. Оцінювання ефективності корпоративного управління 

Рейтингові оцінки якості корпоративного управління. Критерії фінансової оцінки якості 

різних систем корпоративного управління: показники зворотності банківських кредитів, 

акціонерна вартість і вартість «учасників». Методичні підходи до визначення ефективності 

корпоративного управління. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління. 

Показники та особливості оцінювання ефективності корпоративного управління. Напрями 

підвищення ефективності управління корпораціями. Оцінка ефективності механізмів 

корпоративного управління. Організаційна ефективність: сутність, параметри та методи 

оцінки. Ефективність корпоративного управління та досягнення балансу інтересів. 

Модульний контроль 



 

 

Змістовний модуль 3. Теоретичні засади управління змінами: природа, джерела, 

необхідність проведення; моделі управління змінами, планування та контроль 

Тема 6. Природа, джерела та необхідність проведення змін  

Місце змін у діяльності підприємства та їх значення. Поняття і природа змін. Зміни, 

нововведення, перетворення. Джерела змін: зовнішні і внутрішні. Теорія пояснення джерел 

змін: ектерналістська теорія, теорія іманентних змін, інтегральна теорія. Зміни і стабільність. 

Типи змін: реакційні зміни і зміни, що плануються. Специфічні цілі змін. Основні 

особливості організаційних змін. Політика змін та її основні принципи. Труднощі здійснення 

змін у сучасних умовах. 

Тема 7. Види змін 

Класифікація змін: залежно від стану факторів, що визначають необхідність і ступінь 

змін; масштабів змін; рівня змін; зрізу організації; стабільності змін; сфери (ділянки) 

стратегічних змін; сфери змін; тривалості змін; напряму змін; характеру змін; об’єкта змін. 

Рівні змін: індивідуальні зміни, групові (командні) зміни, організаційні зміни. Взаємозв’язок 

між рівнями змін. Особа і зміни. Індивідуальні плани управління поліпшенням роботи. 

Теорія навчання. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Формування команди. Способи 

ініціювання адаптації команди до організаційних змін. Базові моделі змін: еволюційні і 

революційні зміни.   

Тема 8. Керівництво і лідерство в управлінні змінами 

Роль керівництва в у управлінні змінами. Вимоги до менеджера зі змін. Компетенції 

менеджера зі змін. Менеджер і лідер: спільні і відмінні риси. Необхідність формування 

лідерських навичок у менеджерів зі змін. Особливості мислення лідерів. Очікування лідерів 

від вищого керівництва. Детермінанти ефективності менеджера як лідера зі змін: особистість 

лідера, загальна ситуація, стиль лідерства і управління. Основні якості лідерів зі змін. Типи 

ситуацій, що стосуються ефективності лідерських позицій. Підходи до виділення стилів 

управління: підхід з точки зору особистих якостей, поведінковий підхід (стилі управління К. 

Левіна, Р. Блейка / Д. Мутона), ситуативний підхід (модель Ф. Фідлера, П. Херсі / 

К. Бланшара, Т Мітчелла / Р. Хауса, Врума / Джаго).  

Тема 9. Моделі управління змінами 

Моделі змін поведінки людини: модель Д Бейлстрексі, модель Гровера, ситуаційна 

модель. Порівняльна характеристика моделей. Умови, необхідні для зміни світогляду і 

поведінки людини. Управління змінами через моделі людських систем: закрита, випадкова, 

відкрита, синхронна системи. Моделі організаційних змін: три крокова модель Левіна; 

модель технології втручання, модель «дослідження-дії»; модель процесу успішного 

управління організаційними змінами Л. Грейнера; модель управління змінами Дж. Коттера; 

модель змін, що плануються (Р Ліппіта, Дж. Уатсона, Б. Уестлі). Цикл змін. Процес 

управління змінами. Основні етапи процесу управління змінами: підготовка до змін та їх 

планування, реалізація змін, мотивація змін, контроль впровадження змін та адекватне 

реагування. 

Тема 10. Підготовка до змін та їх планування 

Місце процедур підготовки і планування у процесі управління змінами. Визначення 

необхідності здійснення змін і формулювання цілей змін. Створення команд з управління 

змінами. Робочі групи в управлінні змінами. Правила формування робочих груп. Ролі у 

робочих групах: замовник, консультант, керівник робочої групи, експерт. Завдання, що 

вирішуються робочими групами. Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. 

Прийняття рішення щодо оптимального варіанта змін. Розробка проекту змін. Підходи до 

проектування змін. Основні завдання проекту змін. Структура проекту змін. Визначення 

готовності до змін: інформаційної, організаційної, фінансової, соціально-психологічної. 

Матриця готовності працівників до змін. Підготовка до впровадження змін. Розробка 

програми змін і графіків впровадження проекту. Ресурсне забезпечення реалізації проекту. 

Підготовча робота з персоналом: ознайомлення працівників з проектом змін, навчання 

працівників, розробка дієвої системи мотивації.  



 

 

Тема 11. Механізм реалізації змін. Контроль 

«Тривимірний прості» процесу трансформації: «згори донизу», «горизонтальна вісь» 

(міжфункціональна). Інтегрований підхід до реалізації змінами. Поняття механізму реалізації 

змін. Структура механізму реалізації змін: ресурсно-компетенційна, організаційна, 

соціально-психологічна і управлінська складова. Види ресурсів підприємства. Потенціал 

підприємства. Види компетенцій. Поняття ключових компетенцій. Підходи до виявлення 

ключових компетенцій. Взаємозв’язок внутрішніх умов підприємства. Управління ресурсно-

компетенційною базою у процесі реалізації змін. Поняття організаційної структури 

підприємства ОСУ). Місце ОСУ в реалізації змін. Фактори вибору ОСУ. Види ОСУ. 

Порівняльна характеристика традиційних і адаптивних ОСУ. Переваги і недоліки різних 

ОСУ. Сучасні напрями розвитку ОСУ. Зміни в ОСУ для найкращої реалізації змін.  

Соціально-психологічне забезпечення реалізації змін. Поняття організаційної культури. 

Елементи організаційної культури. Моделі організаційної культури. Види організаційної 

культури. Рівні організаційної культури. Первинні і вторинні фактори, що вливають на 

формування організаційної культури. Етика і культура організації. Управління 

організаційною культурою у процесі проведення змін. Основні принципи успішної зміни 

культури. Управлінська складова. Підходи до управління дискретними змінами І. Ансофа. 

Стилі проведення змін за О.С. Віханським. Стратегії здійснення змін за Торлі і Уірденіусом. 

Підходи до управління змінами залежно від стилю управління, який використовується на 

підприємстві, і ступня залучення працівників до здійснення змін. Контроль реалізації змін і 

реагування. 

Змістовний модуль 4. Управління опорам змін: традиційні і сучасні теорії, 

реінжиніринг бізнес-процесів, зміни у стратегії 

Тема 12. Управління опорам змінам 

Природа і феномен опору змінам. Причин виникнення опору. Симптоми і ознаки 

опору змінам. Опір і швидкість змін. Опір і влада. Типи працівників залежно від їх ставлення 

до змін. Управління змінами через поведінку. Види опору змінам. Індивідуальний, груповий 

опір і опір системи. Форма опору. Властивості опору. Основні стадії опору змінам. 

Місце управління опорам змінам в процесі управління змінами. Модель управління 

опором змінам. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Методи управління опором 

стратегічним змінам. Універсальні методи подолання опору (інформування і спілкування, 

участь і замученість, допомога і підтримка, переговори і угоди, маніпуляція і кооптація, явне 

і неявне примушення). Підходи до управління опором стратегічними змінами. 

Тема 13. Традиційні і сучасні методи управління змінами 

Методи орієнтовані на людей і культуру: обговорення результатів діагнозу, 

«побудування команди»., консультування за процесами, дослідження методів праці, 

нормування і розподіл праці, якість життя на роботі, організація праці у часі, система роботи 

«високі зобов’язання – високі досягнення». Характеристика цих методів. 

Методи, орієнтовані на завдання і технології: проектування робіт, соціотехнічна 

система, гуртки якості, аналіз вартості. Методи, орієнтовані на структуру і стратегію: 

адаптивні організаційні структури, стратегічні зміни. 

Сучасні методи управління змінами. Аутсорсинг: види та особливості застосування. 

Бенчмаркінг та специфіка його використання в управлінні змінами. Реінжиніринг бізнес-

процесів. Система управління бізнес-процесами. Даунсайзинг. Тотальне управління якістю. 

Сфери і проблеми застосування методів управління змінами. Зміни та інформаційні 

технології. Роль IT-менеджменту в організаційних змінах. Управління змінами в IT. 

Передумови змін. Крайні підходи до управління змінами: організаційний розвиток і 

господарський реінжиніринг. Порівняльна характеристика крайніх підходів. 

Диференційоване та інтегроване управління змінами.   

Тема 14. Організаційний розвиток 

Поняття організаційного розвитку. Модель організаційного розвитку І. Адізеса. Модель 

організаційного розвитку Л. Грейнера. Модель розвитку підприємства згідно з теорією 



 

 

фазових трансформацій бізнесу (ТФТБ). Організаційний розвиток як поєднання 

організаційно-структурної та соціально-психологічної складової, що забезпечують 

ефективність змін. Передумови і цінності організаційного розвитку: люди як індивідууми, як 

члени груп, як члени організації. Концепція організаційного розвитку. Умови 

організаційного розвитку. Засоби досягнення організаційного розвитку. Етапи 

організаційного розвитку.  

Тема 15. Реінжиніринг бізнес-процесів 

Сутність і необхідність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. Ситуації 

застосування і умови проведення реінжинірингу. Види реінжинірингу. Бізнес-процеси. Види 

бізнес-процесів. Учасники бізнес-процесів. Управління бізнес-процесами.  

Основні етапи реінжинірингу бізнес-процесів. Проект реінжинірингу бізнес-процесів, 

особливості його розробки. Створення карти процесу. Інструментарій реінжинірингу бізнес-

процесів. Принципи реінжинірингу бізнес-процесів. Методи вдосконалення процесів. 

Управління змінами у реінжинірингу бізнес-процесів. 

Тема 16. Зміни у стратегії підприємства 

Взаємозв’язок стратегії підприємства і стратегічних змін. Форми стратегічних змін: 

трансформація. Реструктуризація. Причини реструктуризації: удосконалення, перебудова, 

реінжиніринг. Проблеми і фактори успіху реструктуризації. Основні етапи реструктуризації. 

Форми реорганізації: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення, перетворення.  

Загальні стратегії розвитку підприємства: стратегії зростання, стабілізації, скорочення, 

комбіновані стратегії. Стратегія інтенсивного зростання і специфіка змін, обумовлених нею. 

Інтеграційні процеси та зміни. Мотиви інтеграції. Фактори успіху і провалу інтеграції. 

Форми об’єднань. Процеси диверсифікації і зміни. Причини диверсифікації. Фактори успіху 

і провали диверсифікації. Способи диверсифікації. 

Підходи до управління реалізацією стратегічних змін фірми АББ. Стратегії 

впровадження змін залежно від стану підприємства: випереджаюча стратегія, стратегія 

розвитку, стратегія оптимізації, стратегія перебудови, стратегія скорочення і розпродажу. 

Вибір стратегії. 

Модульний контроль 

 

МОДУЛЬ 2. 

Індивідуальне завдання РГР "Корпоративне управління корпорації: практичні завдання" 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. 
МОДУЛЬ 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади корпоративного управління 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного 
управління 

6 2 2 
 

2 

Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного 
управління 

7 2 3 
 

2 

Тема 3. Учасники корпоративних відносин 
та органи корпоративного управління 

6 2 2 
 

2 

Разом за змістовним модулем 1 19 6 7 0 6 

Змістовний модуль 2. Стратегічне управління корпораціями та ефективність 
корпоративного управління 
Тема 4. Стратегічне управління 
корпораціями 

6 2 2 
 

2 



 

 
Тема 5. Оцінювання ефективності 
корпоративного управління 

6 2 2 
 

2 

Модульний контроль 2 2 
   

Разом за змістовним модулем 2 14 6 4 0 4 

Змістовний модуль 3. Теоретичні засади управління змінами: природа, джерела, 
необхідність проведення; моделі управління змінами, планування та контроль 

Тема 6. Природа, джерела та необхідність 
проведення змін 

6 2 2 
 

2 

Тема 7. Види змін 6 2 2 
 

2 
Тема 8. Керівництво і лідерство в управлінні 
змінами 

6 2 2 
 

2 

Тема 9. Моделі управління змінами 8 2 2 
 

4 
Тема 10. Підготовка до змін та їх 
планування 

7 1 2 
 

4 

Тема 11. Механізм реалізації змін. Контроль 9 1 2 
 

6 
Разом за змістовним модулем 3 42 10 12 0 20 
Змістовний модуль 4. Управління опорам змін: традиційні і сучасні теорії, реінжиніринг 
бізнес-процесів, зміни у стратегії 
Тема 12. Управління опорам змінам 5 1 2 

 
2 

Тема 13. Традиційні і сучасні методи 
управління змінами 

8 2 2 
 

4 

Тема 14. Організаційний розвиток 8 2 2 
 

4 

Тема 15. Реінжиніринг бізнес-процесів 6 1 1 
 

4 
Тема 16. Зміни у стратегії підприємства 6 2 2 

 
2 

Модульний контроль 2 2 
   

Разом за змістовним модулем 4 35 10 9 0 16 
МОДУЛЬ 2 
Індивідуальне завдання (розрахункова 
графічна робота) 

10 
   

10 

Контрольний захід 
     

Усього годин 120 32 32 0 56 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

 Разом  

 

6. Теми практичних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління  2 

2 Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління 3 

3 Тема 3. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління 
2 

4 Тема 4. Стратегічне управління корпораціями 2 

5 Тема 5. Оцінювання ефективності корпоративного управління 2 

6 Тема 6. Природа, джерела та необхідність проведення змін  2 

7 Тема 7. Види змін 2 

8 Тема 8. Керівництво і лідерство в управлінні змінами 2 

9 Тема 9. Моделі управління змінами 2 



 

 

10 Тема 10. Підготовка до змін та їх планування 2 

11 Тема 11. Механізм реалізації змін. Контроль 2 

12 Тема 12. Управління опорам змінам 2 

13 Тема 13. Традиційні і сучасні методи управління змінами 2 

14 Тема 14. Організаційний розвиток 2 

15 Тема 15. Реінжиніринг бізнес-процесів 1 

16 Тема 16. Зміни у стратегії підприємства 2 

 Усього годин 32 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

 Разом  

 

8. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Створення і проблеми розвитку корпоративного сектору в Україні. 

Особливості управління державними корпоративними правами в Україні. 

Історія виникнення акціонерної форми господарювання. 

5 

2 

Методи вирішення кризових ситуацій між менеджментом і найнятими 

робітниками в системі корпоративного управління. Менеджмент вищої 

ланки: правове закріплення прав і обов'язків, методи стимулювання їх роботи 

в корпоративному секторі. 

5 

3 

Акції, їх види і особливості обігу в Україні. Статутний капітал як основа 

створення і функціонування корпорації. Власний капітал акціонерного 

товариства: склад, оптимальна структура, методи оцінки. 

6 

4 

Формування, розподіл і використання прибутку АТ. Захист прав акціонерів: 

правові і економічні основи. Роль, види і стан фінансового посередництва в 

системі корпоративного управління на Україні. 

5 

5 
Система корпоративного управління в США. Система корпоративного 

управління в Німеччині. Система корпоративного управління в Японії 
5 

6 

Міжнародні стандарти корпоративного управління. Фінансовий моніторинг 

корпоративних утворень. Особливості формування і розвитку фондового 

ринку в Україні. 

5 

7 

Депозитарна система в Україні (особливості становлення і розвитку). 

Проблеми і перспективи продажів найкрупніших пакетів акцій на фондовому 

ринку України 

5 

8 
Причини реструктуризації. Критичні чинники успіху змін. Моніторинг та 

аналіз змін 
5 

9 Триступінчаста модель Курта Левіна. Роль команд в процесі реструктуризації 5 



 

 

10 Індивідуальне завдання (розрахункова графічна робота) 10 

  Усього годин 56 

9. Індивідуальні завдання 

Виконання розрахунково-графічної роботи "Корпоративне управління корпорації: 

практичні завдання". Робота складається з таких етапів: 

1. Завдання 1 (написання реферату) – номер реферату вибирається відповідно до 

порядкового номера в списку групи. Реферат пишеться на дві вказані теми (список 

додається). 

2. Завдання 2 (складання кросворду) – терміни, що описують слово, на яке необхідно 

скласти кросворд, студент вибирає з одного з двох написаних теоретичних завдань (слово 

для кросворду є ключовим у одному з теоретичних рефератів – номер реферату вказано у 

дужках поруч з ключовим словом). Рекомендації по складанню кросворду додаються.  

3. Завдання 3 – практична (вирішення завдань). Студент вибирає номер завдання у 

відповідності з порядковим номером у відповідній таблиці та вирішує 8 завдань (аналітичних 

ситуацій). 

Робота оформляється згідно з вимогами, що пред'являються до оформлення 

контрольних робіт (вимоги додаються). 

10. Методи навчання 

Методи навчання, що використовуються для вивчення розглядаємої дисципліни: 

1. методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (лекція, бесіда, 

ілюстрації, демонстрації, вправи); 

2. методи стимулювання і мотивації учіння (метод пізнавальних ігор, метод навчальних 

дискусій, метод створення ситуацій апперцепції (що спираються на оптимальний раніше 

життєвий досвід) та ін.); 

3. методи контролю і самоконтролю в навчанні (методи усного та письмового 

опитування) 

11. Методи контролю 

Поточне оцінювання знань з дисципліни «Корпоративне управління і управління 

змінами» здійснюється викладачем шляхом оцінки якості виконання студентом завдань, що 

включені до переліку практичних занять та вирішення задач за темами практичних занять. 

Викладач веде облік балів, отриманих студентом під час  практичних занять, та проставляє 

бали у журнал. 

Система поточного контролю знань з дисципліни «Корпоративне управління і 

управління змінами» передбачає оцінювання знань за такими основними напрямами: 

а) виконання самостійних робіт, що полягають у розв’язанні задач з тем дисципліни;  

б) участь у дискусіях та обговореннях проблемних питань на практичних заняттях;  

в) захист індивідуального завдання. 

Порядок модульного оцінювання знань студентів  

Оцінка контрольного модульного завдання, що виконується студентом денної форми, 

складається з оцінки за окремі компоненти такого завдання. Варіант модульного завдання 

(25 балів) включає: 

-  п’ять теоретичних питань (5 балів); 

-  п'ятнадцять тестових питань (15 балів); 

-  розрахункову задачу (5 балів); 

Письмовий модульний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль у вигляді 

письмового іспиту. 



 

 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)  

Складові навчальної 

роботи 

Бали за одне заняття 

(завдання) 

Кількість занять 

(завдань) 

Сумарна кількість 

балів 

Змістовний модуль 1 

Виконання і захист 

практичних робіт 
0...2 8 0...16 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Змістовний модуль 2 

Виконання і захист 

практичних робіт 
0...2 8 0...16 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Виконання і захист РГР  0…18 1 0…18 

Усього за семестр 0…100 

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від балів 

поточного тестування й за наявності допуску до іспиту. Під час складання семестрового 

іспиту студент має можливість отримати максимум 100 балів. 

Білет для іспиту складається з двох теоретичних запитань та практичного завдання. За 

повну правильну відповідь на теоретичні запитання студент отримує по 30 балів, за повну 

правильну відповідь на практичне завдання – 40 балів. 

 

12.2. Якісні критерії оцінювання 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: 

- принципи корпоративного управління; 

- принципи організації та функціонування органів корпоративного управління; 

- моделі корпоративного управління в сучасних умовах; 

- основні елементи та принципи корпоративного контролю; 

- методи оцінки економічної ефективності корпоративного управління, 

- основи управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами; 

 

Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:  

- - теоретичні основи корпоративного управління; 

- принципи корпоративного управління в сучасних умовах; 

- особливості моделей корпоративного управління в сучасних умовах; 

- міжнародний та вітчизняний досвід становлення корпоративного управління; 

- принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління 

акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада, 

ревізійні органи); 

- права та обов’язки акціонерів, їх реалізація, дотримання та захист; 

- порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики; 

- основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його 

здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та 

поглинання); 

- природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання; 

- умови та методи оцінки економічної ефективності корпоративного 

менеджменту на акціонерних товариствах; 

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та захистити всі 

практичні роботи та розрахункову-графічну роботу. Вміти самостійно давати характеристику 

бізнес-процесам організації, здійснювати класифікацію бізнес-процесів, проводити 

моделювання. 



 

 

Добре (75 - 89). Твердо знать мінімум знань, виконати усі завдання. Показати вміння 

виконувати та захищати всі практичні роботи в обумовлений викладачем строк з 

обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у роботах. Вміти проводити 

діагностику підприємства та здійснювати моделювання бізнес-процесів компанії на 

високому рівні, розробляти проект реінжинірингу бізнес-процесів.  

Відмінно (90 - 100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». Досконально 

знати всі теми та уміти застосовувати одержанні знання. 

Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Калініна О.М., Ястремська О.М., Божко В.П. Монографія. – Управління оборотним 

капіталом промислового підприємства на основі бюджетування. – Х.: Вид-во «НТМТ», 2011. 

– 208 с. 

2. Калініна О.М. Управління капіталом в фінансовій діяльності суб'єктів підприємництва. 

Навчальний посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2011. – 57 с. 

3. Калініна О.М., Кракос Ю.Б., Гребенікова О.В., Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансових 

результатів підприємства. Навчальний посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. 

ін-т», 2011. – 42 с. 

4. Калініна О.М., Кракос Ю.Б., Каширіна О.В. Управління активами промислового 

підприємства: необоротні активи. Ч.1 Навчальний посібник. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т "Харк. 

авіац. ін-т", 2012. –54 с.  

5. Калініна О.М., Кракос Ю.Б. Управління активами промислового підприємства: оборотні 

активи. Ч.2 Навчальний посібник. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіац. ін-т", 2013. –52 с.  

6. Калініна О.М. Корпоративне управління [Текст]: навч. посіб. / О. М. Калініна. – Х.: Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2015. – 52 с. 

7. Калініна О. М. Стратегічне управління [Текст]: навч. посіб. / О. М. Калініна, І. О. Гончар. 

– Х.: Нац. аерокосм. ун-тім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 80 с. 

8. Калініна, О. М. Фінансовий менеджмент: дидактичний матеріал для вивчення дисципліни 

в схемах, рисунках і розрахунках [Текст]: навч. посіб. / О. М. Калініна, І. О. Гончар – Х.: 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 87 с. 

9. Калініна О.М., Скачкова І.О., Кононенко А.В. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства [Текст]: навч. посіб. / О. М. Калініна – Х.: Нац. аерокосм. ун-тім. М. Є. 

Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2018. – 128 с. 

10. Калініна О.М. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник для виконання курсової 

роботи  [Текст]: навч. посіб. / О. М. Калініна. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. 

Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2018. – 116 с.  

11. Електронний ресурс, на якому розміщено навчально-методичний комплекс дисципліни: 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/Korporativne_Upravlinnya_Ta_Upravlinnya_Zminami.P

DF 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навчальний посібник / С. І. Сергійчук. – 

Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. 

2. Корпоративне управління: курс лекцій для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

073 «Менеджмент» / Укладач Феєр О.В. – Мукачево : МДУ, 2017. - 85 с. 

http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/Korporativne_Upravlinnya_Ta_Upravlinnya_Zminami.PDF
http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/Korporativne_Upravlinnya_Ta_Upravlinnya_Zminami.PDF


 

 

Допоміжна 

Мальська М. П. Корпоративне управління: підручник / М. П. Мальська, Н. Л. 

Мандюк, Ю. С. Занько. — К.: Знання, 2012. — 348 с.  
15. Інформаційні ресурси 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Закон України «Про господарські товариства» від 17.06.2018 № 1576-XII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр 

3. Податковий кодекс України від 01.09.2018 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Закон України ―Про цінні папери і фондову біржу‖ від 24.11.2018  № 3480-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами і доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 ―Фінансові інструменти‖, 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559 (зі змінами і 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 ―Об’єднання підприємств‖, 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163 (зі змінами і 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 

8. Закон України «Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 03.08.2018 № z0336-

13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

9. Закон України «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії 

облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», 

затверджене рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 № 2998 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14 

10. Положення «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу 

публічного або приватного акціонерного товариства», затверджене рішенням НКЦПФР від 

14.05.2013  № 822 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-13 

11. Положення «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу 

акціонерного товариства», затверджене рішенням НКЦПФР від 12.06.2018  № 385 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-18 

12. Закон України «Про затвердження Положення про провадження депозитарної 

діяльності», затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013  № 735 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13 

13. Закон України «Про затвердження Порядку анулювання викуплених акціонерним 

товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу», затверджене рішенням НКЦПФР 

від 06.08.2013  № 1415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1492-13/ed20180617?lang=uk 

14. Цивільний кодекс України  04.11.2018 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-13
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