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1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є           викласти у стислій та 
доступній формі основний зміст дисципліни «Корпоративне управління т 
цивільний захист»; сприяти  засвоєнню узагальнених в теорії і практиці 
корпоративного управління знань з урахуванням специфіки акціонерної 
власності у ринкових відносинах, вироблення практичних навичок у 
прийнятті рішень стосовно управління, організації, регулювання та мотивації 
всіх учасників корпоративних відносин; сформувати знання і уміння щодо 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і 
запровадження заходів щодо зменшення збитків та витрат у разі аварій, 
катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха. 

 
 Завданнями вивчення дисципліни є : засвоєння студентами наукових 

теорій з корпоративного управління; розширення знань про механізми та 
моделі корпоративного управління; формування цілісного уявлення про 
систему корпоративного управління; вивчення особливостей корпоративного 
управління в Україні; засвоєння студентами новітніх теорій, методів і 
технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, 
визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих 
на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та 
культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати  

Загальні компетентності 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК8. Знання та розуміння правових основ цивільного захисту, дотримання 
основних принципів його забезпечення.  
ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні компетентності 
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; 



СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 
СК 11. Здатність до аналізу та управління фінансовими аспектами 
діяльності організації, знання технологій фінансового менеджменту 
СК 12. Здатність приймати оптимальні управлінські рішення в складних 
економічних умовах 
СК 14. Здатність до оцінки та аналізу персоналу, управління поведінкою 
персоналу, побудови ефективної організаційної структури управління 
персоналом. 

 
Програмні результати навчання 

 
ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 
науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 
вирішення; 
ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; 
ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 
розрізах; 
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 
чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 
ПРН 14. Визначати шляхи оптимального розвитку бізнес-організації, 
організовувати управлінський процес, виходячи із заданих вимог. 
ПРН 15. Здійснювати економічний аналіз господарської та фінансової 
діяльності підприємства і знаходити найбільш оптимальні шляхи 
організації менеджменту бізнес-організацій. 
ПРН 16. Здійснювати оцінку результативності діяльності персоналу та 
вибудовувати ефективну організаційну структуру управління персоналом. 
 

 
 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 



 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1.  Теоретичні та практичні аспекти корпоративного управління 

1 
Тема 1. Сутність корпоративного 
управління 

 
Поняття та економічна природа 

корпоративного управління; головна 
функція корпоративного управління; 
характерні риси корпоративного 
управління; проблеми корпоративного 
управління. 

   Суб’єкти, об'єкти корпоративного 
управління.   Типи корпоративних 
підприємств.      Міжнародні стандарти 
корпоративного управління 

Вітчизняна специфіка розвитку 
корпоративних відносин; принципи 
корпоративного управління в Україні  

 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Розібратися в понятійно -
категоріальному апараті для роботи з 
кейсами 

2 
Тема. Господарські товариства як 
об'єкт корпоративного управління 

Господарські товариства 
корпоративного типу, основні їх 
економічні риси. Етапи створення 
господарських товариств: організація 
товариства, державна реєстрація.  
Установчі документи. Вимоги до змісту 
установчих документів, зміни в 
установчих документах. Засновники та 
учасники товариства. Права та 
обов’язки учасників товариства. 
Характерні риси товариства з 
обмеженою відповідальністю; 
Товариства з додатковою 
відповідальністю. 

 

8 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Ознайомитися із Законами  України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю» 

3 
Тема 3 . Акціонерні товариства в 
Україні 

 
Акціонерні товариства, їх позитивні 

та негативні риси; типи акціонерних 
товариств. Порядок створення 
акціонерного товариства, його 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Ознайомитися із Законом  України 
«Про акціонерні товариства» 

 



засновники; засновницький договір, 
етапи створення акціонерного 
товариства,  установчі збори 
акціонерного товариства, мінімальний 
розмір статутного капіталу; оплата 
вартості акцій, що розміщуються під 
час заснування акціонерного 
товариства.  

Статут акціонерного товариства, 
відомості, які він містить. Права 
акціонерів-власників Добровільне 
припинення акціонерного товариства; 
конвертація акцій товариства в акції 
новоствореного товариства.  

Злиття акціонерного товариства, 
поділ або приєднання акціонерного 
товариства, виділ акціонерного 
товариства, перетворення акціонерного 
товариства. Ліквідація акціонерного 
товариства  

4 
Тема 4. Управління 

корпоративним капіталом та 
відносини власності 

Сутність корпоративної власності; 
внески учасників і засновників 
товариства; вартісна величина 
корпоративних прав (частки, паю). 
Капітал корпорації; статутний капітал 
(фонд), взаємозв’язок його розмірів з 
величиною чистих активів 
господарського товариства; вартість 
чистих активів; формування статутного 
капіталу корпоративного підприємства. 
Ринкова вартість емісійних цінних 
паперів акціонерного товариства. 
Законодавчо регламентовані 
можливості господарських товариств 
щодо зміни розміру статутного капіталу 
(збільшення, зменшення). Порядок 
викупу акціонерним товариством 
розміщених ним цінних паперів, строк 
викупу, ціна викупу акцій (або порядок 
ї визначення), дії товариства щодо 
викуплених акцій; умови за яких 
акціонерне товариство не має права 
приймати рішення про викуп акцій. 
Вплив відносин власності на рівень 
контролю над товариством.  Основні 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Розібратися в понятійно -
категоріальному апараті для роботи з 
кейсами, ситуаційними вправами, задачами 

 



шляхи набуття прав власності 
(контролю) над уже діючим 
акціонерним товариством. 

5 Тема 5. Органи управління 
акціонерним товариством та порядок 
їх роботи 

 
Загальні збори акціонерного 

товариства, механізм їх проведення: 
повідомлення про загальні збори та їх 
порядок денний, зміни до документів 
загальних зборів, етапи проведення 
загальних зборів, реєстрація акціонерів, 
представник акціонера, афілійовані 
особи, довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах, 
кворум, функції лічильної комісії, 
протокол за підсумками голосування, 
прийняття рішень загальними зборами. 

Позачергові загальні збори: умови 
скликання та ініціатори. вимога про 
скликання позачергових зборів, 
рішення про відмову у скликанні 
позачергових зборів акціонерного 
товариства. 

Порядок роботи, виплати винагороди 
та відповідальність членів наглядової 
ради, правочин, голова наглядової ради. 
Компетенція виконавчого органу 
товариства, кількісний склад 
виконавчого органу, порядок 
визначення його членів, голова 
колегіального виконавчого органу. 
Ревізійна комісія акціонерного 
товариства, її склад, порядок діяльності, 
повноваження. 

14 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал 

2. Розібратися в механізмах роботи 
органів управління акціонерного 
товариства для роботи з кейсами, 
ситуаційними вправами, задачами 
 

6 
Тема 6. Внутрішньо-корпоративна 
система управління 

 Внутрішньо-корпоративна 
структура управління. Регламентація 
економічних відносин в корпорації; 
майнова угода (значний правочин); 
регулювання анти конкурентної  
діяльності всередині корпоративного 
підприємства; конкурентні дії 
акціонерів і персоналу щодо 
акціонерного товариства; система 
відповідальності учасників-менеджерів; 
відповідальність посадових 

14 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Розглянути приклади 
нормування внутрішньо-
корпоративних структур управління 

 
 

 
 



(афілійованих) осіб перед корпорацією і 
акціонерами; відповідальність за 
порушення. Рішення про вчинення 
значного правочину в залежності від 
розміру його предмету. Корпоративний 
контроль. Базові елементи формування 
корпоративної культури. 

1 2 3 4 
7 

Тема  7. Елементи регулювання 
виробничої та фінансової діяльності 

корпорації  
 

Управління цінними паперами, рух 
акцій; Положення про цінні папери, 
види цінних паперів (акції, опціони, 
векселі та ін.), умови та шляхи їх емісії. 
Документарна (чи без документарна) 
форма випуску цінних паперів. Фонди 
акціонерного товариства: статутний та 
резервний, розвитку виробництва, 
соціального розвитку, заохочення, 
оплати дивідендів та інші; джерела 
наповнення фондів, доцільність їх 
створення, структуризація, визначення 
напрямів витрат.  Основні вимоги 
кадрової політики. Внутрішній 
трудовий розпорядок: зобов’язання 
працівників і адміністрації, вимоги 
щодо охорони праці, техніки безпеки, 
гігієни праці та ін. Стимулювання 
персоналу корпорації; специфічні 
елементи матеріального стимулювання: 
«золоті парашути», опціони на 
придбання акцій, передача акцій 
товариства у довірче управління 
директорам; фонд участі персоналу у 
прибутках відповідно до умов 
колективного договору і правил; 
положення про надання позик і 
забезпечення житла; положення про 
надання матеріальної допомоги. 
Виплата дивідендів в акціонерному 
товаристві. Договірна робота в 
корпорації 
 

12 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Розібратися в понятійно -
категоріальному апараті для роботи 
з кейсами, ситуаційними вправами, 
задачами 

 

 
  Тема  8. Фондовий ринок 

 
Фондовий ринок: первинний, 

вторинний; учасники фондового ринку; 
Закон України про цінні папери та 
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фондовий ринок;  професійна діяльність 
на фондовому ринку; торгівля цінними 
паперами: брокерська, ділерська, 
андерайтинг, діяльність з управління 
цінними паперами; договір доручення, 
комісії або про управління цінними 
паперами. Діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів, 
діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку, кліринг.  
Саморегулівні організації, їх мета 
діяльності; повноваження Державної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, які делегуються саморегулівній 
організації. Фондова біржа, умови 
створення, особливості діяльності, 
основні завдання та правила фондової 
біржі; члени фондової біржі, їх права та 
зобов’язання; допуск до торгів на 
фондовій біржі; трейдер. Контроль за 
дотриманням Правил фондової біржі: 
заходи контролю, структурний 
підрозділ біржі, його функції, сфера дії, 
права. Анулювання укладених біржових 
угод, Котирувальна комісія. Правила 
проведення фінансового моніторингу, 
санкції за порушення Правил фондової 
біржі. 
 

 
Тема  9 Інститути спільного 

інвестування 

Інститути спільного інвестування, їх 
функції в системі корпоративного 
управління; вимоги до складу та 
структури активів інститутів спільного 
інвестування; переваги інвесторів. Типи 
інститутів спільного інвестування. 
Корпоративний інвестиційний фонд, 
формування його статуту, регламент;  
механізм формування початкового 
статутного капіталу корпоративного 
інвестиційного фонду, збільшення 
статутного капіталу корпоративного 
інвестиційного фонду. Діяльність 
корпоративного інвестиційного фонду, 
обмеження щодо його діяльності; акції 
корпоративного інвестиційного фонду, 
строк їх розміщення. Органи 
корпоративного інвестиційного фонду. 
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Припинення діяльності корпоративного 
інвестиційного фонду. Заміна компанії з 
управління активами та ліквідація 
пайового інвестиційного фонду. 
Венчурні фонди. Компанія з управління 
активами, її права та обов’язки; функція 
визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування, 
анулювання ліцензії компанії з 
управління активами. Зберігач активів в 
інститутах спільного інвестування 

 

Змістовний модуль 2. Забезпечення цивільного захисту та організація дій в умовах 
надзвичайних ситуацій 

10 Тема 10. Моніторинг та сценарний 
аналіз виникнення і розвитку 
надзвичайних ситуацій 

Моніторинг. Діяльність з моніторингу і 
прогнозування надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру. 
Організації, установи  ( МНС, 
Міноборони, Мінекології, Держбуду, 
Держтехнагляд, Держатомрегулювання 
та ін.  )  та їх робота з використанням 
багатьох методів і засобів спостережень 
та контролю. Моніторинг і прогноз 
подій гідрометеорологічного характеру, 
сейсмічні спостереження і прогноз 
землетрусів , соціально-гігієнічний 
моніторинг і прогнозування у цій сфері, 
моніторинг стану техногенних об'єктів і 
прогноз аварійності . Якість 
моніторингу і прогноз надзвичайних 
ситуацій.  Методичне керівництво і 
координація діяльності системи 
моніторингу і прогнозування НС на 
державному рівні.  Прогноз ризиків НС 
на території країни. Основні завдання 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, установ і організацій, 
які беруть участь у моніторингу 
довкілля, несприятливих та 
небезпечних природних явищ і 
процесів, у прогнозуванні НС 
природного і техногенного характеру. 
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11 Тема 11. Планування заходів з 
питань цивільного захисту 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 

2. Розібратися в понятійно -



Планування цивільного захисту об'єкта. 
План цивільного захисту на воєнний 
час.  План цивільного захисту на 
мирний час. Вихідні документи, що 
використовують при розробці 
документів плану цивільного захисту 
об'єкта: директивні документи 
Президента, Верховної Ради, Уряду 
України та МНС; витяг із рішення 
керівника цивільного захисту району 
про організацію і ведення цивільного 
захисту на території району, дані про 
кількість формувань, їх особовий склад, 
які потрібно створити на даному 
об'єкті; витяг із плану прийому і 
розміщення евакуйованого населення; 
витяг із наряду райвійськкомату на 
постачання техніки у збройні сили у 
зв'язку з мобілізацією; окремі 
розпорядження керівника цивільного 
захисту району (наряд для виконання 
спеціальних завдань та ін.); документи, 
які характеризують господарство і 
населений пункт. Розробка плану ЦЗ та 
її  три етапи. Структура і зміст плану 
для забезпечення життєдіяльності в 
надзвичайних ситуаціях. 

категоріальному апараті для роботи з 
кейсами, ситуаційними вправами, 
задачами 

 

12 Тема 12. Захист населення і 
територій в умовах надзвичайних 
ситуацій 

Оповіщення про загрозу або 
виникнення надзвичайних ситуацій. 
Інформування у сфері цивільного 
захисту. Укриття населення у фонді 
захисних спорудах цивільного захисту. 
Заходи з евакуації, види евакуації. 
Інженерний захист територій, 
радіаційний і хімічний захист. 
Медичний захист, забезпечення 
санітарного та епідемічного 
благополуччя населення. Біологічний 
захист населення, тварин і рослин. 
Психологічний захист населення. 
Навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях, Навчання 
працюючого та непрацюючого 
населення 
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13 Тема 13. Забезпечення заходів і дій  в  12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 



межах  єдиної  системи цивільного 
захисту 

Небезпеки і загрози техногенного 
характеру та забезпечення техногенної 
безпеки на ОГ. Групи об’єктів за 
ступенем потенційної і реалізованої 
небезпеки. Основні джерела 
техногенної небезпеки. Суть стійкості 
роботи ОГ та організація і проведення 
дослідження стійкості його роботи. 
Чинники, які впливають на стійкість 
роботи ОГ в умовах надзвичайних 
ситуацій. Шляхи і способи підвищення 
стійкості роботи галузей господарської 
діяльності та територій. Методика 
оцінки стійкості роботи ОГ. Методика 
оцінки стійкості роботи об’єкту в 
умовах радіоактивного забруднення 
місцевості. Оцінка стійкості роботи ОГ 
до впливу електромагнітного імпульсу 
/ЕМІ/. Шляхи і способи підвищення 
стійкості роботи ОГ. Резервування 
матеріальних та фінансових ресурсів. 

2. Розібратися в понятійно -
категоріальному апараті для роботи з 
кейсами, ситуаційними вправами, 
задачами 

 

 Разом 150  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому 

числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 
балів.   По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 
завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 
навчання. 

Критерії оцінки заліку:  
- «зараховано» – студент має стійкі знання про 

основні поняття дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки 
між поняттями.  



- «не зараховано» – студент має значні пропуски в 
знаннях, не може сформулювати взаємозв'язку між поняттями, 
що вивчаються в курсі, не має уявлення про більшість основних 
понять дисципліни, що вивчається.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
6. Рекомендовані джерела інформації: 

 
Основні 

 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-ІV – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>.  
2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року 

№ 514-VI – Доступний з <www.rada.gov.ua> з остан .редакцією.  
3. Про затвердження Стандарту № 1 «Корпоративне управління в 

професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. 
Основні поняття та терміни» від 28 лютого 2022 р. 
за № 261/37597https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0261-22#Text 

4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 
листопада 1993 року N 3659-XII – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  

5. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII – Доступний з 
<www.rada.gov.ua> з остан .редакцією  

6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні»  

від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  
7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року N 2299-III – 
Доступний з <www.rada.gov.ua>.  

8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року N 
710/97-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  



9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 
2006 року № 3480-IV – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  

10. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
02.06.2002 р. № 190 "Про погодження Рекомендацій з найкращої практики 
корпоративного управління для акціонерних товариств України". — Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ vr190312$02#Text 

11. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації. 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: 
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-
kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/  

12. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 
2022 рік. від 28 грудня 2021 р. № 1742-р 
Київ. КМУ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1742-2021-%D1%80#Text 

13. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник для 
студентів спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та 
інформаційно-комунікаційних технологій / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, 
Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Каравела, 
2021. – 268 с. Друге видання  підручника. 

14. International Finance Corporation. (2019). SME Governance Guidebook. 
— Режим доступу: https:// www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ 
ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_$ 
reviews+and+case+studies/sme+governance+guidebook 

15. Козирєва О. В., Світлична К. С., Шуть О. Ю. Основи прийняття 
управлінських рішень : навчальний посібник. Харків : Видавництво 
Іванченка І.С., 2021. 186 с. 

16. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. 
посібник / З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 456 с. 

17. Mergent Inc Reference Book of Corporate Management Hardcover. 
Dun&Bradstreet`publishing. 2017. 234 p. 10.Thomas Conyngton A Manual of 
Corporate Management: Containing Forms, Directions and Information for the Use 
of Lawyers and Corporate Officials. Forgotten Books. 2018. 430 p 

18. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Корпоративне 
управління» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
(спеціаліст) / Уклад. : Л.Є. Довгань, І.П Малик, М.В. Шкробот. – К. : НТУУ 
«КПІ», 2016. – 371 с. 

19. Швець Ф.Д. Корпоративне управління. Навчальний посібник-Рівне: 
НУВГП, 2017.-320 с. 

 
Додаткові 

 
1.Гудзь О. Є. Корпоративне управління: понятійно-термінологічний 

словник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 44 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1742-2021-%D1%80#Text


2. Іоргачова М.І. Вартісноорієнтоване управління в системі 
корпоративного управління компанією / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова, Г.М. 
Коцюрубенко // Економіка та держава — 2020. — № 5. — С. 111—115. 

3. Кравченко О.О. Поведінкові аспекти управління корпоративними 
фінансами / О.О. Кравченко, В.В. Приймук // Електронне наукове фахове 
видання "Ефективна економіка" — 2019. — № 10. — Режим доступу: http:/ 
/www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7305 

4. Харун О.А. Розвиток корпоративного управління в умовах 
глобалізації. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2018. № 17. С. 
49—55. 

5. Рекомендацій з корпоративного управління Інституту внутрішніх 
аудиторів Норвегії URL: https://theiia.org.ua/2021/09/10/ngurah-rai-
international-airport-to-close-for-24-hours-for-nyepi/ 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws  
URL: https://www.rada.gov.ua/  

2. Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Інтернет-портал для управлінців.  URL: www. Management.com.ua   
4. Портал управління змінами. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/  
5. Сайт наукової  бібліотеки «Буковина». URL:  http://buklib.net  
6. Сайт Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/ 
7. Українські підручники он-лайн. URL: http://pidruchniki.ws  
8. International Security and Partnership Center, Центр міжнародної 

безпеки та партнерства. URL: www.ispc.org.ua  
 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ЕМ та КД,  
Протокол №1 від  «15» серпня 20 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws

	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Інформування у сфері цивільного захисту. Укриття населення у фонді захисних спорудах цивільного захисту. Заходи з евакуації, види евакуації. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Біологічний захист населення, тварин і рослин. Психологічний захист населення. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, Навчання працюючого та непрацюючого населення

