
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.Код:   ВВ1.1.01 

2.Назва: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У ТУРИЗМІ 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий 

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій):  

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  другий 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8.Прізвище лектора:  Кравченко А.В. 

9.Результати навчання:   

знати:   нормативно-правові документи необхідні при корпоративному управлінні 

туристичним підприємством; технологічні аспекти у вирішенні соціальних проблем 

управління; системи управління  і регулювання  туристською діяльністю;  

вміти: вирішувати технічні та стратегічні  управлінські завдання; цілеспрямовано діяти 

на отримання кінцевого результату вищої якості; задовольняти запити споживача; 

працювати з вітчизняними та іноземними партнерами( туристичними фірмами, готелями, 

агентствами) по забезпеченню конкурентного тур продукту;   

компетентності: здатність   розробляти   нові   туристські   проекти,   відповідно   до   

вимог туристичної        індустрії; здібність   до   розробки   стратегій   розвитку   

туристичної   діяльності   на державному,  регіональному,  місцевому (локальному)  рівні   

і  відповідних рівнів проектів; готовність  застосовувати   методи  аналізу,  розробки  і   

пошуку  рішень  у діяльності підприємств туристичної індустрії. 

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне, дистанційне 

11.Зміст курсу:  

Тема 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу. Еволюція 

формування корпоративної форми організації бізнесу. Діалектика розвитку 

корпоративних відносин. Фактори формування інтегрованих структур: розвиток 

фінансового капіталу, технологічні, ринкові, управлінські фактори. Стратегічні переваги 

та недоліки корпорацій. Роль корпорацій у економіці. Особливості формування та роль 

корпоративного сектора в Україні.  

Тема 2. Сутність корпоративного управління.Поняття корпоративного управління. 

Визначення та зміст категорії «корпоративне управління». Особливості функцій 

менеджменту в управлінні структурами корпоративного типу. Характеристика складових 

елементів корпоративного управління. Сучасні концепції корпоративного управління: 

об’єкти і функції.  

Тема 3. Особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій. Нормативно-

правова база корпоративного управління в Україні. Правове регулювання 

підприємницької діяльності. Правове забезпечення процесів приватизації та 

корпоратизації. Законодавче регулювання процесу створення та функціонування АТ. 

Вимоги до установчих документів АТ. Антимонопольне регулювання. Законодавство 

стосовно цінних паперів та фондового ринку. Адаптація українського законодавства щодо 

корпоративного управління до міжнародних норм.  

Тема 4. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління. Акціонерна 

форма підприємницької діяльності. Сутність акціонерної форми власності: передумови та 

цілі формування. Визначення поняття «акціонерне товариство». Корпоративні риси 

акціонерних товариств (АТ). Переваги та недоліки діяльності АТ. Види акціонерних 

товариств. Шляхи та етапи створення АТ.  



Тема 5. Організаційний механізм управління АТ. Характеристика організаційного 

механізму управління АТ. Основні елементи та рушійні сили організаційного механізму. 

Структурна складова організаційного механізму. Процесні характеристики діяльності 

органів управління АТ. Механізми розподілу та реалізації влади в корпораціях. Взаємодія 

представницьких виборних та виконавчих органів управління АТ, варіанти побудови. 

Загальна характеристика внутрішніх нормативних документів корпорацій (ВНД): 

технологія розробки, застосування та внесення змін. Рекомендаційні норми 

корпоративного права як основа ВНД.  

Тема 6. Економічний механізм управління корпорацією. Сутність економічного 

механізму корпоративного управління. Економічні інтереси як рушійна сила та основа 

функціонування економічного механізму корпорації (АТ). Система зовнішніх та 

внутрішніх економічних відносин корпорацій (АТ). Склад та основні функції 

економічного механізму управління корпорацією. Загальна характеристика ринкової, 

інвестиційної, фінансової, мотиваційної та інших складових економічного механізму. 

Взаємозв’язок економічного та організаційного механізмів функціонування корпорації 

(АТ).  

Тема 7. Управління корпоративним капіталом. Сутність корпоративного капіталу. 

Поняття і структура корпоративного капіталу. Шляхи формування. Статутний капітал АТ: 

економічна роль, розміри, форми внесків, відносини власності, динамічність. Поняття 

фіктивного та реального капіталу. Оцінка АТ на фондовому ринку.  

Тема 8. Корпоративний контроль. Контроль у системі корпоративного управління. 

Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Джерела корпоративного 

контролю. Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю. Функції корпоративного 

контролю. Зв’язок корпоративного контролю з іншими функціями корпоративного 

управління. Корпоративний контроль як функція захисту прав акціонерів.  

Тема 9. Управління державними корпоративними правами. ДКП як об’єкт 

корпоративного управління. Державні корпоративні права (ДКП): поняття, джерела 

надходження, вплив на діяльність АТ. Державна політика щодо управління ДКП. 

Законодавчий захист ДКП. Органи виконавчої влади та представники органів виконавчої 

влади, уповноважені з управління ДКП: загальна характеристика та функції. Підготовка 

уповноважених з управління ДКП.  

Тема 7. Стратегічне управління корпораціями. Особливості стратегічного управління 

корпораціями (АТ). Стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу 

корпоративного управління. Типові риси та відмінності корпорацій (АТ), що впливають 

на структуру та процес стратегічного управління. Принципова схема стратегічного 

управління корпораціями (АТ): стратегічний моніторинг (СМ) середовища великих 

організаційних систем, формулювання корпоративної місії та цілей: визначення 

корпоративних стратегій (механізми); обгрунтування та забезпечення взаємозв’язку 

«стратегічних наборів» корпорації загалом та її формувань: система планів як інструмент 

забезпечення виконання стратегій; механізми функціонування корпорацій у стратегічному 

режимі, стратегічний контролінг – загальна характеристика етапів, їх варіативність та 

послідовність.  

Тема 8. Ефективність корпоративного управління. Методичні підходи до визначення 

ефективності корпоративного управління. Фактори підвищення ефективності 

корпоративного управління. Показники оцінки ефективності корпоративного управління. 

Особливості оцінки ефективності управління корпораціями (АТ) різного типу. Напрями 



підвищення ефективності управління корпораціями (АТ). Оцінка ефективності механізмів 

корпоративного управління. Організаційна ефективність: сутність, параметри та методи 

оцінки. Ефективність інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності портфеля цінних 

паперів АТ. Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів. 

12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси/засоби: 

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

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

- 85 с. 

2. Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія та практика. 

Підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 360 с. 

3. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навчальний посібник / С. І. 

Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. 

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

– http://www.ssmsc.gov.ua/ 

6. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій. URL: http://www.ier.com.ua 

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  лекції, практичні 

заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна робота. 

14.Форми та критерії оцінювання:  

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль,  екзамен у ІІІ семестрі.  

Накопичення балів протягом семестру 

 

№ 

 

п

/

п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

   

1 

Виконання   

лабораторних/практичних/се

мінарських робіт 

4 5 20 

2 Модульна  контрольна 

робота 

10 2 20 

3 Творча робота/реферат 5 4 20 

Результати поточного 

контролю 

^льтати поточного контро/ 

  60 

Екзамен/залік   40 

Загальна кількість балів   100 



Підсумкова оцінка   100 

 

Сума балів за 

навчальну 

діяльність 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 
для заліку 

90-100 A високий: відмінно  

зараховано 80-89 B достатній: добре 

70-79 C 

65-69 D низький: задовільно 

60-64 E 

35-39 FX незадовільний  (з 

можливістю повторного 

складання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільний ( з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни ) 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Рівень 
Характеристика відповідей студента 

на питання теоретичного змісту на питання практичного 

змісту 

Низький Студент не усвідомлює змісту 

питання, тому його відповідь не має

 безпосереднього 

відношення до поставленого питання. 

Наявна відсутність уміння міркувати. 

Обсяг висвітлених питань 

менше 50%. У студента 

відсутня уява, необхідна для 

висвітлення питань. 

Задовільний Відповіді на питання носять 

фрагментарний характер, 

відтворення  знань 

здійснюється на рівні 

запам’ятовування. Студент поверхово 

володіє умінням міркувати. 

Обсяг висвітлених питань у 

межах 50-70%. Студент погано 

володіє засобами відтворення 

властивостей предметів, явищ, 

процесів. 



Достатній У відповідях на питання 

допускаються деякі неточності 

або помилки непринципового 

характеру. Студент демонструє 

розуміння навчального 

матеріалу і прагне логічно 

розмірковувати при відповіді. 

Обсяг правильно 

висвітлених питань більше 

75%. Відповідь містить 

окремі неточності і незначні 

помилки. 

Високий Студент дає повну і розгорнуту Обсяг правильно 

 відповідь на питання. Його висвітлених питань 

 відповідь характеризуються дорівнює 100%. Кожне 

 логічністю і послідовністю 

суджень, без включення 

випадкових і випадання 

істотних з них. 

висвітлене питання 

супроводжується ґрунтовним 

поясненням. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання. 

Сума балів 

за навчальну 

діяльність 

 

Оцінка   

ECTS 

            Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

     для заліку 

   90-100   A високий:   відмінно  

             зараховано 
   80-89  B достатній:   добре 

 
   70-79  C 

   65-69  D низький:    задовільно 

   60-64  E 

   35-39  FX незадовільний (з можли-

вістю повторного 

складання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

     0-34   F незадовільний ( з 

обов’язковим повторним 

вивченням  дисципліни )  

не зараховано з обов’язковим   

повторним вивченням  дисципліни 

15.Мова викладання: українська 

 

 


