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Силабус курсу Корпоративне управління в туризмі 
______2021-2022_____ навчального року 

 
 

Назва курсу  Корпоративне управління в туризмі 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  242  Туризм 
 

Викладачі курсу Мандюк Назарій Любомирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму 
Контактна інформація 

викладачів 
nm09@meta.ua, http://geography.lnu.edu.ua/employee/mandyuk-nazarij, м. 

Львів, в. Дорошенка 41, 4 к. 
Консультації по курсу 

відбуваються 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 
Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і 

вміння корпоративного управління. Тому у курсі представлено як огляд 

концепцій, принципів і методів корпоративного управління, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для вміння управляти діяльністю 

підприємств корпоративного типу в туристичній сфері.  
Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Корпоративне управління в туризмі» є завершальною 

вибірковою дисципліною з спеціальності 242  Туризм для освітньої 

програми ____магістра____ , яка викладається в ___1___ 
семестрі в обсязі ____4_____ кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Корпоративне управління в 

туризмі» є: 
 ознайомити студентів із сутністю та принципами корпоративного 

управління;  
 сформувати необхідні навички і вміння корпоративного управління;  
 сформувати корпоративну культуру підприємницької діяльності. 
Для чого необхідно вирішити такі завдання: 
 визначення сутності і принципів корпоративного управління в 

туризмі;  
 вивчення методів корпоративного управління;  
 засвоєння принципів управління на основі цінних паперів;  
 визначення проблеми управління корпоративними правами 

власників. 
Література для 

вивчення дисципліни 
Основна 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (11.12.18)  
2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 
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року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (11.12.18)  
3. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 6 лютого 2018 року [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (11.12.18)  

4. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. Мальська, Н.Л. 

Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: Знання, 2012. – 348 с. 
5. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: 

Підручник для вузів. - К.:  Лібра, 2004. - 368 с. 
Допоміжна 

1. Гриньова В.М., Попов О.Є. Організаційно-економічні основи 

формування системи корпоративного управління в Україні. – 
Харків: Вид. ХДЕУ, - 2003. - 324с.  

2. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне 

управління: Навчальний посібник. - Харків:  Еспада, 2003. - 688 с. 
3. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Уч. пособие. – 

Харьков: Эспада, 2001. – 288 с. 
4. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: 

Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с. 
5. Принципи корпоративного управління України - К.: ДКЦПФР, 

2003. - 35 с. 
6. www.ssmsc.gov.ua 
7. www.ukrse.kiev.ua 
8. www.zakon.rada.gov.ua 

Тривалість курсу _______120____   год. 
 

Обсяг курсу  32  години аудиторних занять. З них __16_ годин лекцій, __16_ годин 

лабораторних робіт/практичних занять та ___88____ годин самостійної 

роботи 
Очікувані результати 

навчання 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат корпоративного управління, 

законодавчу базу корпоративного управління, систему корпоративних 

взаємовідносин. 
вміти: організувати роботу підприємств корпоративного типу, 

орієнтуватись у відносинах власності в корпоративному підприємстві. 
Ключові слова Корпорація, корпоративне управління, акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою відповідальністю, цінні папери, акції, 

акціонери, інвестори. 
Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 



 4 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Корпоративне 

управління в туризмі»
1 

Підсумковий 

контроль, форма 
Залік в кінці семестру, 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _економічної 

теорії, менеджменту організацій,_____, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату __корпоративного управління__, розуміння 
нормативно-правової бази діяльності корпорацій______ 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

туристичних підприємств по питаннях лекцій; дискусія, бесіда, 

ілюстрація, демонстрація. 
Семінарське заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; презентація результатів дослідження. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  
• семінарські заняття : максимальна кількість балів_60 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__10__ 
 • контрольна робота: максимальна кількість балів_30_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Поняття та сутність корпоративного управління 
2. Значення корпоративного управління 
3. Суб'єкти й об'єкти корпоративного управління  
4. Способи впливу акціонерів на діяльність корпорації 
5. Функції менеджерів корпорації 
6. Основні проблеми корпоративного управління 
7. Моделі корпоративного управління 
8. Суть господарських товариств 
9. Засновники та учасники господарського товариства  
10. Права учасників господарського товариства 
11. Обов’язки учасників господарського товариства 
12. Товариство з обмеженою відповідальністю  
13. Товариство з додатковою відповідальністю 
14. Характерні риси товариства з обмеженою відповідальністю  
15. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю  
16. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю 
17. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю 
18. Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю  
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19. Компетенція загальних зборів учасників ТзОВ 
20. Скликання загальних зборів учасників ТзОВ  
21. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю  
22. Суть акціонерного товариства 
23. Характерні риси акціонерного товариства  
24. Типи акціонерних товариств 
25. Створення  та заснування акціонерного товариства  
26. Особливості публічного акціонерного товариства  
27. Особливості приватного акціонерного товариства 
28. Права та обов’язки акціонерів товариства 
29. Загальні збори акціонерного товариства  
30. Позачергові загальні збори акціонерного товариства  
31. Наглядова рада акціонерного товариства  
32. Виконавчий орган акціонерного товариства 
33. Цінні папери та їх класифікація 
34. Класифікація цінних паперів за формую існування та формою 

випуску 
35. Види та властивості акцій 
36. Групи цінних паперів 
37. Боргові цінні папери 
38. Пайові цінні папери 
39. Поняття та властивості акцій 
40. Види вартості акцій 
41. Привілейовані акції 
42. Облігації та їх види 
43. Облігації підприємств 
44. Співвідношення частки акцій та контролю над акціонерним 

товариством 
45. Сутність розкриття інформації в акціонерному товаристві 
46. Принципи розкриття інформації про акціонерні товариства 
47. Порядок розкриття регулярної інформації на фондовому ринку 
48. Порядок розкриття особливої інформації на фондовому ринку 
49. Інсайдерська інформація та захист інформації 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

1 Тема 1. Сутність 

корпоративного управління  
Сутність корпоративного 

управління. Суб'єкти й 

об'єкти корпоративного 

управління. корпоративних 

відносин.  

Лекція 1. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
2. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне 

управління: Підручник для вузів. - К.:  Лібра, 

2004. - 368 с. 

- - 

2 Тема 1. Сутність 

корпоративного управління  
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
2. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне 

управління: Підручник для вузів. - К.:  Лібра, 

2004. - 368 с. 
3. Небава М.І. Теорія корпоративного 

управління: вузлові питання: Навч. 

посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 
295 с. 

Підготувати питання по 
темі 1. Порівняльний 
аналіз різних моделей 
корпоративного 
управління.  

 

3 Тема 2. Господарські 

товариства як об'єкт 

управління 
Суть господарських 

товариств.  Порядок 

створення господарського 

товариства. 

Лекція 1. Закон України «Про господарські товариства» 

від 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12  
2. Закон України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» від 6 лютого 

2018 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-
19 Мальська М.П. Корпоративне управління / 

М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – 
Київ: Знання, 2012. – 348 с. 

 

- - 

4 Тема 2. Господарські 

товариства як об'єкт 

управління 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про господарські товариства» 

від 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12  
2. Закон України «Про товариства з обмеженою та 

Підготувати питання по 
темі 2. Частина перша. 

Порядок створення 

господарських 

товариств. 
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додатковою відповідальністю» від 6 лютого 

2018 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-
19  

3. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
 

5 Тема 2. Господарські 

товариства як об'єкт 

управління 
Поняття товариства з 

обмеженою відповідальністю. 
Учасники та засновники. 

Органи упаравлыння ТзОВ.  

Лекція 1. Закон України «Про господарські товариства» 

від 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12  
2. Закон України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» від 6 лютого 

2018 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-
19  

3. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
 

- - 

6 Тема 2. Господарські 

товариства як об'єкт 

управління 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про господарські товариства» 

від 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12  
2. Закон України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» від 6 лютого 

2018 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-
19  

3. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с 

Підготувати питання по 
темі 2. Частина друга.  

Специфіка дііяльності 
ТзОВ в туристичній 

сфері 

 

7 Тема 3. Акціонерні 

товариства 
Поняття акціонерного 

товариства. Види 

акціонерних товариств. 

Лекція 1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17  
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

- - 
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Порядок створення та 

функціонування 

акціонерних товариств.  

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
 

8 Тема 3. Акціонерні 

товариства 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17  
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
 

Підготувати питання по 
темі 3. Частина перша. 
Порядок створення АТ 

 

9 Тема 3. Акціонерні 

товариства 
Органи управління 

акціонерним товариством. 
Їх повноваження та 

порядок формування. 

Лекція 1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17  
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 

- - 

10 Тема 3. Акціонерні 

товариства 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17  
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 

Підготувати питання по 
темі 3. Частина друга. 
Порядок припинення 

діяльності АТ 

 

11 Тема 4. Цінні папери в 

корпоративному 

управлінні. 
Поняття й властивості 

акцій. Типи й види акцій. 

Процедура реєстрації 

випуску акцій. Інші види 

цінних паперів. 
 

Лекція 1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 
2. Закон України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  
3. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
 

- - 
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12 Тема 4. Цінні папери в 

корпоративному 

управлінні. 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 
2. Закон України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15  
3. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
4. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. 

Корпоративне управління: Підручник для 

вузів. - К.:  Лібра, 2004. - 368 с. 

Підготувати питання по 
темі 4. Доповідь про 

роль облігацій у 

корпоративному секторі 

 

13 Тема 5. Фондовий ринок 
Суть та учасники 

фондового ринку. 
Професійна діяльність на 

фондовому ринку. 
Саморегулівні організації 

професійних учасників 

фондового ринку. Фондова 

біржа. 

Лекція 1. Закон України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 
Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
2. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. 

Корпоративне управління: Підручник для 

вузів. - К.:  Лібра, 2004. - 368 с.  

- - 

14 Тема 5. Фондовий ринок Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
3. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. 

Корпоративне управління: Підручник для 

вузів. - К.:  Лібра, 2004. - 368 с.  
 

Підготувати питання по 
темі 5. Доповідь про 

фондовий ринок в 

Україні 

 

15 Тема 6. Розкриття Лекція 1. Закон України «Про акціонерні товариства»   
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 інформації в 

корпоративному 

управлінні 
Сутність та роль розкриття 

інформації господарськими 

товариствами. Принципи 

розкриття інформації. 
Інсайдерська інформація  

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
3. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. 

Корпоративне управління: Підручник для 

вузів. - К.:  Лібра, 2004. - 368 с. 

Конфіденційна та 

таємна інформація 

16 Тема 6. Розкриття 

інформації в 

корпоративному 

управлінні 
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 
2. Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. 

Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: 

Знання, 2012. – 348 с. 
3. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. 

Корпоративне управління: Підручник для 

вузів. - К.:  Лібра, 2004. - 368 с. 

Підготувати питання по 

темі 6. Конфіденційна 

та таємна інформація 

 

 
 
 


