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1.  Коротка анотація до курсу -  –  у результаті вивчення навчальної дисципліни у магістрів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю  

073 Менеджмент 

Відповідно до освітньо-професійної програми  

«Управління інтелектуальною власністю» 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком Здатність аналізувати, оцінювати й управляти комерційним 

потенціалом підприємства і/або організації. 

 

1. Мета курсу - Сприяння розвитку компетентностей економіко-правового характеру щодо управління, організації, 

регулювання відносин між органами управління суб’єкта господарювання з питань його діяльності, в тому числі з питань 

інтелектуальної власності за умови підвищення ефективності функціонування підприємства корпоративного типу як 

господарюючого суб'єкта в ринковій економіці; ознайомлення з понятійним апаратом, термінологією, використовуваної в 

сучасній практиці корпоративного управління, опанування системою теоретичних знань, умінь та практичних навичок в 

галузі корпоративного управління, в тому числі з питань інтелектуальної власності (згідно ОПП).  

Завдання курсу: 
розуміння системи функціонування органів управління в юридичних особах різних організаційно-правових форм, порядок 

прийняття ними рішень, правовідносин з державними органами управління, а також порядку випуску та обігу цінних паперів. 

3.  Формат навчальної дисципліни - Вказується формат проведення (викладання) дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти;  

 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

 Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Складові результатів навчання 

ПР 3. Проектувати ПР 3.1 знання організаційно-правових форм суб’єктів господарювання;  



 Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Складові результатів навчання 

ефективні системи 

управління 

організаціями; 

ПР 3.2 знання системи органів управління організацією, їх права та обов’язки; 

ПР 3.3 розуміння теорії та методологічних засад управління господарськими товариствами; 

ПР 3.4 розуміння взаємозв’язків між органами суб’єкта господарювання ; 

ПР 3.5 розуміння стратегій поведінки членів органів управління організацією в процесі 

управління організацією в тому числі і об’єктами інтелектуальної власності; 

ПР 3.6 розуміння зовнішніх й внутрішніх чинників, що вливають на систему 

корпоративних відносин;  

ПР 3.7 знання типів, категорій та характерних ознак акцій як пайових цінних паперів, 

процедури випусків цінних паперів; 

ПР 3.8 уміти проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерного 

товариства з урахуванням управління об’єктами інтелектуальної власності; 

ПР 3.9 володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління інтелектуальним капіталом та іншими видами власності. 

ПР 3.10 розуміння порядку формування статутного фонду товариства та особливостей 

обліку прав інтелектуальної власності в його межах. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 16 Опитування, вхідний контроль 

Практичні заняття 14 Опитування, вирішення компетентнісних задач,експертне оцінювання 

розроблених у процесі виконання практичних робіт навчальних проектів, 

написання есе тощо 

Самостійна робота 60 Дистанційні завдання, модульний контроль 1,2 (тести), реферат, есе, 



навчальні таблиці. 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 1 1 (осінь) 073 Менеджмент, освітня програма:  

Управління інтелектуальною власністю 

нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити - Студент повинен знати питання з основ менеджменту, теоретичні основи права, що були засвоєні ним 

на бакалаврському рівні. Уміти вільно використовувати комп’ютерну техніку та ресурси мережі Інтернет. Уміти 

логічно мислити та письмово формулювати свої думки, вміти орієнтуватись в законодавстві. 

8. Постреквізити – Результати навчання (набуті компетентності) будуть використані студентом під час вивчення 

дисципліни система управління інтелектуальною власністю в організації.  

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – комп’ютер,  гаджети, стандартний пакет Microsoft Office, 

прикладне програмне забезпечення. 

 

10. Політики курсу - навчальна дисципліна викладається згідно з вимогами до академічної доброчесності відображеними 

в Положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти в УІПА (http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/ 

2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%

D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf). Для студента є обов’язковим виконання всіх 

передбачених навчальною дисципліною практичних робіт з наступним їх захистом та вирішення задач із застосуванням 

чинної нормативно-правової бази. До заліку студент допускається при наявності не менше 50 балів за поточну роботу) 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

Навчальні заняття вказуються в структурно-логічній послідовності, тобто так, як викладач бажає бачити послідовність у розкладі занять. 

Форму таблиці можна ускладнювати (додавати стовпчики – матеріали, література і т.д. і т.п.).  

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Теоретичні та методологічні основи дисципліни 

1 Лекція 1 Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління. 2 

2 

Лекція 2 Тема 2. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного 

управління 

2 

Практичне заняття 1 Визначити найбільш ефективну організаційно-правову форму суб’єкта 

господарювання відповідно до цілей її діяльності. Вирішити ситуаційну 

задачу. 

2 

Самостійна робота 1.1 Опрацювати положення нормативно-правових актів що регулюють 

діяльність суб’єктів господарювання. Виконати тести в дистанційному курсі 

15 

3 
Лекція 3 Тема 3. Національні та міжнародні стандарти корпоративного управління 2 

Практичне заняття 2 Розробити порівняльну таблицю стандартів корпоративного управління 2 

4 

Лекція 4 Тема 4. Зовнішня сфера корпоративного управління. 2 

Практичне заняття 3 Розробити таблицю правовідносин у сфері корпоративного управління 2 

Самостійна робота 1.2 Підготувати таблицю Системи корпоративного управління (дистанційний 

курс) 

15 

Самостійна робота за змістовий 

модуль 1 

Робота з конспектом лекцій та літературними джерелами.  

Виконання завдань в дистанційній оболонці.  

Підготовка таблиці 

Підготовка та тестовий контроль з Модулю 1. 

30 

Всього за змістовий модуль 1 – 44 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 6 год., СР – 30 год.)  

1 

Лекція 1 Тема 5. Стратегічне управління корпораціями. 2 

Практичне заняття 4 Розробка моделі стратегічного управління на конкретному прикладі 2 

Самостійна робота 2.1 Ознайомитись з темою Звітність та контроль в системі корпоративного 

управління. (Тестування в дистанційному курсі) 

10 

2 Лекція 2 Тема 6. Оцінювання ефективності корпоративного управління 2 



Практичне заняття 5 Вирішення практичної задачі з теми 2 

3 

Лекція 3 Тема 7. Корпоративна культура. 2 

Практичне заняття 6 Практичні аспекти розвитку корпоративної культури в організації 2 

Самостійна робота 2.2 Реферат на тему Управління трансформаціями корпорації 10 

4 

Лекція 4 Тема 8. Моделі корпоративної соціальної відповідальності. 2 

Практичне заняття 7 Обговорення основні різновиди корпоративних конфліктів і способи їх 

вирішення 

2 

Самостійна робота 2.3 Таблиця на тему подолання корпоративних конфліктів 10 

Самостійна робота за змістовий 

модуль 2 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Робота з літературними джерелами 

Виконання завдань в дистанційній оболонці.  

Підготовка  та проведення тестового контролю з М2. 

Написання реферату  

30 

Всього за змістовий модуль 2 – 46 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 8 год., СР – 30 год.)  

Всього з навчальної дисципліни 1 – 90 год. (лекцій – 26 год., ПЗ – 14 год.,  СР – 60 год.)   

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Викладання дисципліни 

передбачає активну роботу студента під час лекції, постановка ним уточнюючих питань, обговорення окремих видів наукової 

роботи тощо. Активність під час лекції може бути оцінена таким чином: 0–не приймає активної участі; 1–є активним 

учасником дискусії. Важливою складовою навчальної дисципліни є практичні роботи, виконання яких є обов’язковим. 

Практичні роботи оцінюються таким чином: 0–робота не здана; 1–робота здана; 2–робота зроблена правильно. Викладання 

навчальної дисципліни передбачає активну роботу в системі дистанційної освіти УІПА. Саме під час дистанційного 

спілкування проводиться доопрацювання практичних робіт та з’ясування проблемних питань, відбувається частково 

самостійне засвоєння навчального матеріалу, тестування. Екзамен проводиться шляхом тестування. Отриманні результати 

перераховуються у межах від 0 до 27 балів. 

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 



 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Види робіт 
Кількість 

робіт 

Кількість балів, що 

може отримати 

студент за один вид 

роботи 

Кількість балів, що може 

отримати студент за заданий 

вид роботи 

Робота на лекціях 8 0-1 0-8 

Поточний контроль на ПЗ 7 0-2 0-14 

Самостійна робота в дистанційному 

режимі 
5 0-5 0-25 

Модульний контроль 2 0-13 0-26 

Кількість балів, що може отримати студент протягом семестру за всіма 

видами робіт 
0-73 

Кількість балів, що може отримати студент на екзамені 0-27 

Сума 0-100 



Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Наявність не менше 40 балів за поточну роботу.  

13. Питання до екзамену/заліку 

1. Сутність корпоративного управління 

2. Характеристика елементів корпоративного управління 

3. Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління 

4. Функції корпоративного управління 

5. Різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу 

6. Корпоративні права в системі управління 

7. Корпоративне середовище підприємства 

8. Історія появи й етапи становлення корпоративної форми власності у світі 

9. Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні 

10. Різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу в різних секторах економіки 

11. Система корпоративних відносин 

12. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління 

13. Рівні складності корпоративних структур і прийняття господарських рішень 

14. Формування і реалізація корпоративних інтересів 

15. Державне регулювання корпоративного сектора. Форми і функції державного регулювання 

16. Суб’єкти управління державними підприємствами та корпоративними правами 



17. Особливості організаційного та економічного механізму управління корпораціями з державними частками 

18. Конфлікт інтересів. Регулювання конфлікту інтересів за допомогою внутрішніх корпоративних документів 

19. Форми державного регулювання ринку цінних паперів 

20. Роль і функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

21. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі 

22. Управління корпоративними правами держави 

23. Фінансові посередники в системі корпоративного управління. 

24. Основні організаційні форми фінансового посередництва 

25. Система органів корпоративного управління 

26. Загальні збори акціонерів та їх повноваження 

27. Наглядова рада та причини її створення, повноваження 

28. Ревізійна комісія. Повноваження ревізійної комісії 

29. Правління та його повноваження 

30. Порядок формування органів управління та їх кількісний склад 

31. Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика 

32. Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації 

33. Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерного товариства 

34. Конфлікти інтересів між учасниками корпоративних відносин 

35. Стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу корпоративного у6равління 



37. Особливості стратегічного управління корпораціями. Визначення параметрів системи стратегічного планування 

корпорації 

38. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних планових документів 

39. Сутність та критерії формування системи стратегічного моніторингу. Зв’язок результатів моніторингу з цілями та 

стратегією корпорації 

40. Особливості визначення цілей та корпоративної місії та забезпечення їх взаємозв’язку з місіями корпоративних 

формувань 

41. Характеристика підходів та загальні закономірності встановлення корпоративних цілей 

42. Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її взаємозв’язку з місіями корпоративних формувань 

43. Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління 

44. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління 

45. Показники та особливості оцінювання ефективності корпоративного управління 

46. Напрями підвищення ефективності управління корпораціями 

47. Оцінка ефективності механізмів корпоративного управління 

48. Організаційна ефективність: сутність, параметри та методи оцінки 

49. Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів 

50. Управління об’єктами інтелектуальної власності суб’єктів господарювання 

51. Договори у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності 

52. Організації колективного управління – правовий статус та порядок діяльності. 

53. Комісії з акредитації організації колективного управління 



 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Тіманюк В. М. Патентознавство і авторське право : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. / Лазарэв М.І., 

В. М. Тіманюк, Рубан Н.П.  ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2017 – 228 с. 

2. Корпоративне управління: навч. Посібник / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець; Терноп. нац. екон. ун-т, Терноп. 

нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Київ: Кондор, 2011. - 528 с..  

3.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия/ А. Г. Романов; Центр эконом. исследований и управленческого 

консультирования "Консульт". - Х.: [б. и.], 2006. - 128 с. 

4.  Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: навч. посібник для вищих навч. 

закладів/ І. Л. Сазонець. - К.: Центр учбової літ., 2008. - 304 с. 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с. 

2.Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. Корпоративне управління: підручник. – К.: Видавництво Кондор, 2013. 

– 244 с. 

3.Мальська М. П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 360 с.  

4.Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: навч. посіб. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 278 с.  

5. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.  

6. Гриньова В.М., Попов О.Є. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в 

Україні. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.  

7.Козаченко А.В., Воронкова А.Е. Корпоративноеє управление: учебник для вузов. – К.: Либра, 2004. – 368 с. 



8. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління : навч. посіб. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с. 

Методичне забезпечення 

1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Корпоративне управління : навч.-метод. комплекс для студ. ОС «магістр» заоч. форм 

навч. спец. 073 Менеджмент освітньої програми «Управління соціальним закладом»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. О. Дєгтяр; 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2018. - 185 с. 

2. Корпоративне управління : навч.-метод. комплекс для студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 073 

Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)/ А. О. Дєгтяр; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2017. - 166 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Інформаційно-правова система ЛІГА:ЗАКОН Електронний ресурс].  Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/ 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rada.gov.ua 

4. Офіційний портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua 

5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ В.Е. Лунячек 
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