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Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне фінансове 

управління» для магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. екон. аналізу і 

фін. – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 15 с. 

Розробник – Замковий О.І. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження фінансової 
корпоративної культури, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення 
якості управління компаніями, акредитації освітніх програм у межах 
спеціальності. Буде в пригоді для формування змісту підвищення кваліфікації 
управлінців корпоративними правами та керівників фінансових установ. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування та 

управління корпоративними фінансовими правами. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН Зміст 

ДРН-01 Здатність оцінювати сучасний стан корпоративних фінансів і приймати  

обґрунтовані рішення. 

ДРН-02 Здатність демонструвати управлінські   навички у сфері корпоративних 

фінансів 

ДРН-03 Аналізувати ключові характеристики фінансів фінансово-кредитних установ, 

оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками 

ДРН-04 Уміти розрізняти корпорації за характером їх діяльності та вибирати моделі 

корпоративного управління з урахуванням визначеного типу корпорації, 

особливості її внутрішнього і зовнішнього середовища та проблеми їхньої 

взаємодії, прийняття господарських рішень 

 3 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 20 20 -   6 60 

практичні 100 20 80   4 50 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 120 40 80   10 110 

4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг складових, 

години 

 ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 20 

ДРН-01 Тема 1. Сутність корпоративного управління і 

необхідність його розвитку в Україні  

2 1.1.Передумови виникнення корпоративних відносин 

1.2.Сутність корпоративного управління 

1.3.Суб'єкти й об'єкти корпоративного управління 

ДРН-01 

ДРН-02 
Тема 2.Стандарти й моделі корпоративного управління 

2 

2.1.Міжнародні стандарти корпоративного управління 

2.2.Національні принципи корпоративного управління в 

Україні 

2.3.Моделі корпоративних відносин 

2.4.Стан корпоративного управління в перехідний період 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг складових, 

години 

ДРН-02 

ДРН-03 
Тема 3. Корпоративна соціальна відповідальність та 

корпоративна культура 

3 
3.1.Сутність і економічна природа корпоративної 

соціальної відповідальності 

3.2.Типи корпоративної соціальної відповідальності 

3.3.Корпоративна культура 

ДРН-02 

ДРН-03 
Тема 4. Господарські товариства як об'єкт управління 

2 
4.1.Суть господарських товариств 

4.2.Порядок створення господарського товариства 

4.3.Господарські товариства корпоративного типу 

ДРН-02 

ДРН-03 

ДРН-04 

Тема 5. Сутність і види акцій 

2 

5.1.Поняття та властивості акцій 

5.2.Типи акцій 

5.3.Збільшення та зменшення статутного капіталу 

акціонерного товариства 

ДРН-03 Тема 6. Форми корпоративного капіталу 

2 
6.1.Поняття корпоративної власності 

6.2.Економічна роль статутного капіталу 

6.3.Способи формування капітал 

ДРН-02 

ДРН-03 
Тема 7. Зовнішнє середовище корпоративного управління. 

Державне регулювання корпоративного сектора 

2 7.1.Форми і функції державного регулювання 

7.2.Суб'єкти управління державними підприємствами та 

корпоративними правами 

ДРН-03 

ДРН-04 
Тема 8. Внутрішнє середовище корпоративного 

управління 

2 8.1.Органи управління акціонерним товариством 

8.2.Підготовка до проведення зборів акціонерів 

8.3.Ліквідація господарського товариства 

ДРН-03 

ДРН-04 
Тема 9. Роль депозитарної системи в корпоративному 

управлінні 

2 9.1.Сутність депозитарної системи 

9.2.Депозитарії і зберігачі цінних паперів. Ведення 

реєстрів власників іменних акцій 

9.3.Особливості переходу права власності на 

корпоративні права 

 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 100 

ДРН-01 

ДРН-02 
Тема 10. Фінансові посередники в системі 

корпоративного управління 

24 10.1.Суть фінансового посередництва і його функції 

10.2.Види діяльності фінансових посередників 

10.3. Інститути спільного інвестування 

ДРН-02 

ДРН-03 

Тема 11. Контроль над акціонерним товариством. 

26 

 

11.1.Сутність контролю над акціонерним товариством 

11.2.Поняття значної угоди 

11.3.Захист прав акціонерів при зміні статутного капіталу 

акціонерного товариства. Конфлікт інтересів 

11.4.Засоби захисту прав акціонерів 

ДРН-03 Тема 12. Розкриття інформації про діяльність 24 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг складових, 

години 

корпоративного товариства  

12.2.Надання товариством інформації своїм акціонерам 

ДРН-02 

ДРН-03 

ДРН-04 

Тема 13.Зміни в діяльності корпоративних підпрємств у 

зв’язку з прийняттям Закону України „Про акціонерні 

товариства” 

24 

 

13.1.Порядок вступу в дію і засосування норм Закону 

України „Про акціонерні товариства” 

13.2.Зміни в порядку створення і діяльності акціонерних 

товариств 

13.3.Органи управління акціонерного товариства 

ДРН-04 Тема 14. Рейтинги корпоративного управління 2 

 РАЗОМ 120 

5 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

5.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

5.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 
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Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

диф.заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

Під час поточного контролю практичні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

діф.заліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 
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5.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентності характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи; 

 критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та /або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 розв’язання Відповідь характеризує уміння: 95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 90-94 



10 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 60-64 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

відповідальності (рівень фрагментарний) 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

6 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: активований акаунт 

університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office 365, 

застосунки Microsoft Office: Teams, Moodle, Zoom. інстальований на ПК та /або 

мобільних ґаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Мультимедійне обладнання: проектор, ноутбук.  

Підключена аудиторія до Wi-Fi"  

 

7 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435– 

IV станом на травень 2013 р. // Верховна рада України [Электронный ресурс] : 

Законодавство України.– Пошукова система. – [Электрон. прогр.]. – К., 2013 р. – 

Щоден. оновлення.  

2. Господарський кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 

436– IV станом на травень 2013 р. // Верховна рада України [Электронный 

ресурс] : Законодавство України.– Пошукова система. – [Электрон. прогр.]. – К., 

2013 р. – Щоден. оновлення. 

3. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 р. № 

1576–XII станом на травень 2013 р. // Верховна рада України [Электронный 

ресурс] : Законодавство України.– Пошукова система. – [Электрон. прогр.]. – К., 

2013 р. – Щоден. оновлення. 

4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон 

України від 30.10.1996 р. № 448/96–ВР станом на травень 2013 р. // Верховна рада 

України [Электронный ресурс] : Законодавство України.– Пошукова система. – 

[Электрон. прогр.]. – К., 2013 р. – Щоден. оновлення. 

5. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. 

№ 3480–IV станом на травень 2013 р. // Верховна рада України [Электронный 

ресурс] : Законодавство України.– Пошукова система. – [Электрон. прогр.]. – К., 

2013 р. – Щоден. оновлення. 

6. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514–

VI станом на травень 2013 р. // Верховна рада України [Электронный ресурс] : 

Законодавство України.– Пошукова система. – [Электрон. прогр.]. – К., 2013 р. – 

Щоден. оновлення. 

7. Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012 р. 

№ 5178–VI станом на травень 2013 р. // Верховна рада України [Электронный 

ресурс] : Законодавство України.– Пошукова система. – [Электрон. прогр.]. – К., 

2013 р. – Щоден. оновлення. 
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8. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, 

О.І. Гафонова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 600 с. 

9. Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник / О.С. 

Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 

244 с. 

 

Інтернет джерела 

 

1. Ukraine Business & Economy http://www.oon.com.ua  

2. Офіційний сайт Держкомстату України http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Офіційний сайт Верховної Ради України  http://www.rada.gov.ua 

4. Газети країн світу  http://www.dds.ni    

5. Financial Times   http://www.ft.com 

6. Wall Street Journal (only with paid subscription)   http://www.wsj.com 

7. New York Times (Information About)   http://www.nytimes.com 

8. Вісник Національного банку України   http://www.bank.gov.ua    

9. Всесвітній банк  http://www.worldbank.org 

10. Європейський Союз  http://www.europa.eu.int 

11. Міжнародний валютний фонд (МВФ) http://www.imf.org 

12. Сайт ―Корпоративные финансы‖  http://www.cfin.ru  

13. Сайт журнала ―GAAP & IAS‖  http://www.gaap.ru  

14. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

15. Сайт Національного Депозитарію України / http://www.ndu.gov.ua/ 
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