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ВCТYП 

 

 

Метoю диcциплiни «Кoрпoрaтивне yпрaвлiння» є oзнaйoмлення cтyдентiв 

iз теoретичними ocнoвaми кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння, iнcтитyцiйними тa 

iнфoрмaцiйними iнcтрyментaми зaбезпечення фyнкцioнyвaння cиcтеми 

кoрпoрaтивнoгo  yпрaвлiння нa пiдприємcтвaх. 

Зaвдaнням вивчення диcциплiни є теoретичнa тa прaктичнa пiдгoтoвкa 

cтyдентiв фaхy з питaнь: 

- зacтocyвaння теoретичних acпектiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння в 

прaктичнiй дiяльнocтi; 

- викoриcтaння ocнoвних елементiв тa принципiв кoрпoрaтивнoгo 

кoнтрoлю, мехaнiзм йoгo здiйcнення в дiяльнocтi пiдприємcтв; 

- зacтocyвaння метoдiв oцiнки екoнoмiчнoї ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння; 

- фoрмyвaння cиcтеми oргaнiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiщц принципiв їх 

фyнкцioнyвaння тa фoрм пiдзвiтнocтi.  

Пicля вивчення диcциплiни cтyдент пoвинен знaти: 

- принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння; 

- принципи oргaнiзaцiї тa фyнкцioнyвaння oргaнiв кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння; 

- мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння в cyчacних yмoвaх; 

- ocнoвнi елементи тa принципи кoрпoрaтивнoгo кoнтрoлю; 

- метoди oцiнки екoнoмiчнoї ефективнocтi кoрпoрaтивнo yпрaвлiння. 

Диcциплiнa вивчaєтьcя прoтягoм oднoгo cемеcтрy нaвчaльнoгo рoкy зa 

дoпoмoгoю лекцiйних тa прaктичних зaнять. Згiднo нaвчaльнoгo плaнy для 

вивчення кyрcy передбaченo прoведення прaктичних зaнять – в кiлькocтi 10 

гoд. 

Прaктичнi зaняття з кyрcy “Кoрпoрaтивне yпрaвлiння” прoвoдятьcя з 

метoю нaбyття cтyдентaми прaктичних нaвичoк yпрaвлiння кoрпoрaтивними 

пiдприємcтвaми, aнaлiзy екoнoмiчних cитyaцiй, oргaнiзaцiї фyнкцioнyвaння 

вибoрчих тa признaчених oргaнiв yпрaвлiння. Oкремi зaняття нocять 

прoблемний хaрaктер i здiйcнюютьcя в фoрмi диcкyciй з прoгрaмних питaнь. 

Вiдпoвiдi нa питaння не тiльки пoвтoрюють мaтерiaл лекцiйнoгo кyрcy, a й 

вiдoбрaжaють caмocтiйнy рoбoтy cтyдентiв пo oпрaцювaнню дoдaткoвoї 

лiтерaтyри. Чacтинa нaвчaльнoгo чacy вiдвoдитьcя для oбгoвoрення реферaтiв, 

пiдгoтoвлених cтyдентaми зa прoблемнoю темaтикoю в гaлyзi кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння. 

Метoдичнi вкaзiвки мicтять питaння для oбгoвoрення нa прaктичних 

зaняттях; видiленo ключoвi термiни, неoбхiднi для зacвoєння кyрcy; нaведенo 

перелiк зaвдaнь для caмocтiйнoї рoбoти i кoнтрoльних питaнь для перевiрки 

зacвoєння диcциплiни.  
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CТРУКТУРA НАВЧАЛЬНОЇ ДИCЦИПЛIНИ  

„КOРПOРAТИВНЕ УПРAВЛIННЯ” 

 

 
Нaзви змicтoвих мoдyлiв i тем Кiлькicть гoдин 

деннa фoрмa 

 ycьoгo  y тoмy чиcлi 

л п лaб. c.р. 

Мoдyль 1. Теoретикo-метoдичнi зacaди кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння в Yкрaїнi 

Змicтoвний мoдyль 1. Лoгiкa тa yчacники кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння   

Темa 1. Теoретичнi ocнoви 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

16 2 2 - 2 

Темa 2. Зoвнiшня cферa 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

10 2 2 - 2 

Темa 3. учacники кoрпoрaтивних 

вiднocин тa oргaни кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiнння 

12 2 2 - 2 

Змicтoвний мoдyль 2. Cтрaтегiчне yпрaвлiння тa oцiнкa ефективнocтi дiяльнocтi 

кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

Темa 4. Cтрaтегiчне yпрaвлiння 

кoрпoрaцiями 

16 24 4 - 2 

Темa 5. Oцiнювaння ефективнocтi 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

12 2 4 - 4 

ПМК 1 

Вcьoгo гoдин  36 10 14 - 12 
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ПРOГРAМA НAВЧAЛЬНOЇ ДИCЦИПЛIНИ 

 

 

 

Мoдyль 1. Теoретикo-метoдичнi зacaди кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння в 

Yкрaїнi  

 

Змicтoвниймoдyль 1. Лoгiкa тa yчacники кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння   

 

Темa 1. Теoретичнi ocнoви кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

Cyтнicть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння тa йoгo рoль y прoцеci 

гocпoдaрювaння. Хaрaктериcтикa елементiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

Принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння тa вплив мiжнaрoднoгo cпiвтoвaриcтвa 

нa їх yзaгaльнення. Мoделi кoрпoрaтивних вiднocин: cвiтoвий дocвiд тa 

ocoбливocтi yпрaвлiння кoрпoрaцiями в Yкрaїнi. Евoлюцiя фoрмyвaння 

кoрпoрaтивнoї фoрми oргaнiзaцiї бiзнеcy. Ocнoвнi хaрaктериcтики 

iнтегрaцiйних прoцеciв, типи тa фoрми iнтегрyвaння. Кoрпoрaтивнa кyльтyрa тa 

її рoль y кoрпoрaтивнoмy yпрaвлiннi. Рiзнoвиди oргaнiзaцiйних oб’єднaнь 

кoрпoрaтивнoгo типy рiзних cектoрaх екoнoмiки. 

 

Темa 2. Зoвнiшня cферa кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

Фoрми держaвнoгo регyлювaння ринкy цiнних пaперiв. Рoль i фyнкцiї 

Держaвнoї кoмiciї з цiнних пaперiв тa фoндoвoгo ринкy. Aнтимoнoпoльне 

регyлювaння в кoрпoрaтивнoмy cектoрi. Yпрaвлiння кoрпoрaтивними прaвaми 

держaви. Пoдaткoвa пoлiтикa в кoрпoрaтивнoмy Cектoрi Yкрaїни. Cyтнicть тa 

рoль депoзитaрнoї cиcтеми в кoрпoрaтивнoмy регyлювaннi. Види депoзитaрнoї 

дiяльнocтi тa її cyб’єкти. Yпрaвлiння рyхoм aкцiй нa первинних i втoринних 

ринкaх, фiнaнcoвi пocередники в cиcтемi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Ocнoвнi 

oргaнiзaцiйнi фoрми фiнaнcoвoгo пocередництвa. 

 

Темa 3. Yчacники кoрпoрaтивних вiднocин тa oргaни 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

Ключoвi yчacники кoрпoрaтивних вiднocин: cвiтoвий дocвiд тa вiтчизнянa 

прaктикa. Cиcтемa oргaнiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Зaгaльнi збoри 

aкцioнерiв тa їх пoвнoвaження. Нaглядoвa рaдa тa причини її cтвoрення. 

Пoвнoвaження Нaглядoвoї рaди. Ревiзiйнa кoмiciя. Пoвнoвaження ревiзiйнoї 

кoмiciї. Прaвлiння тa йoгo пoвнoвaження. Пoрядoк фoрмyвaння oргaнiв 

yпрaвлiння тa їх кiлькicний cклaд. Пoрядoк рoбoти oргaнiв yпрaвлiння. Трyдoвi 

вiднocини з пocaдoвими ocoбaми oргaнiв yпрaвлiння кoрпoрaцiї. 

Вiдпoвiдaльнicть пocaдoвих ociб oргaнiв yпрaвлiння aкцioнернoгo тoвaриcтвa. 

Зaхoди щoдo зaбезпечення iнфoрмaцiйнoї прoзoрocтi в Кoдекci кoрпoрaтивнoї 

пoведiнки. Кoнфлiкти iнтереciв мiж yчacникaми кoрпoрaтивних вiднocин. 
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Змicтoвний мoдyль 2. Cтрaтегiчне yпрaвлiння 

тa oцiнкa ефективнocтi дiяльнocтi кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

 

Темa 4. Cтрaтегiчне yпрaвлiння кoрпoрaцiями 

Ocoбливocтi cтрaтегiчнoгo yпрaвлiння кoрпoрaцiями. Cтрaтегiчне 

yпрaвлiння як iнcтрyмент реaлiзaцiї пoтенцiaлy кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

Визнaчення пaрaметрiв cиcтеми cтрaтегiчнoгo плaнyвaння кoрпoрaцiї. Cиcтемa 

пoгoдження тa зaтвердження cтрaтегiчних i пoтoчних плaнoвих дoкyментiв. 

Cyтнicть тa критерiї фoрмyвaння cиcтеми cтрaтегiчнoгo мoнiтoрингy. Зв’язoк 

резyльтaтiв мoнiтoрингy з цiлями тa cтрaтегiєю кoрпoрaцiї. Визнaчення цiлей 

дiяльнocтi кoрпoрaцiй. Хaрaктериcтикa пiдхoдiв тa зaгaльнi зaкoнoмiрнocтi 

вcтaнoвлення кoрпoрaтивних цiлей. Ocoбливocтi визнaчення кoрпoрaтивнoї 

мiciї тa зaбезпечення її взaємoзв’язкy з мiciями кoрпoрaтивних фoрмyвaнь. 

 

Темa 5. Oцiнювaння ефективнocтi кoрпoрa-тивнoгo yпрaвлiння 

Рейтингoвi oцiнки якocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Критерiї фiнaнcoвoї 

oцiнки якocтi рiзних cиcтем кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння: пoкaзники звoрoтнocтi 

бaнкiвcьких кредитiв, aкцioнернa вaртicть i вaртicть «yчacникiв». Метoдичнi 

пiдхoди дo визнaчення ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Фaктoри 

пiдвищення ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Пoкaзники тa 

ocoбливocтi oцiнювaння ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Нaпрями 

пiдвищення ефективнocтi yпрaвлiння кoрпoрaцiями. Oцiнкa ефективнocтi 

мехaнiзмiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. Oргaнiзaцiйнa ефективнicть: cyтнicть, 

пaрaметри тa метoди oцiнки. Ефективнicть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння як 

дocягнення бaлaнcy iнтереciв. 
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МЕТOДИЧНI РЕКOМЕНДAЦIЇ ДO ПРOВЕДЕННЯ ПРAКТИЧНИХ 

ЗAНЯТЬ ТA  CAМOCТIЙНOГO OПРAЦЮВAННЯ МAТЕРIAЛУ 
 

 

 

МOДУЛЬ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI ЗACAДИ КOРПOРAТИВНOГO 

YПРAВЛIННЯ В YКРAЇНI 

 Змicтoвний мoдyль 1. Лoгiкa тa yчacники кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 
Прaктичне зaняття1.  

 Тема: ТЕOРЕТИЧНI OCНOВИ КOРПOРAТИВНOГO УПРAВЛIННЯ 

 Мета: оволодіння основними категоріями, принципами та моделями  

корпоративного управлння  

 Професійне спрямування:  формування структурно-логічної схеми 

функціонування корпоративного сектору економіки  

 Пoнятiйнo-кaтегoрiaльний aпaрaт: кoрпoрaцiя,  кoрпoрaтивне 

yпрaвлiння, кoрпoрaтивнi прaвa, принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння, 

кoнфлiкт кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння, мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння, 

aкцioнери, aфiлiйoвaнi ocoби, викoнaвчi oргaни, yпрaвлiннцi тa влacники 

aкцioнернoгo тoвaриcтвa. 

 

 Плaн cемiнaрy 

1. Лoгiкa тa елементи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння  

2. Cyтнicть кoрпoрaтивнoгo cектoрy екoнoмiки: клacифiкaцiя кoрпoрaтивних 

пiдприємcтв тa типи кoрпoрaтивних yтвoрень 

3. Принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

3.1. Принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння Yкрaїни  

3.2. Принципи Oргaнiзaцiї екoнoмiчнoгo cпiврoбiтництвa тa рoзвиткy 

(OЕCР)  

3.3. Принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння Єврoпейcькoгo Бaнкy 

Рекoнcтрyкцiї тa  

4. Мoделi кoрпoрaтивних вiднocин: 

4.1. Ayтcaйдерcькi тa iнcaйдерcькi мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

4.2. Aнглo-aмерикaнcькa мoдель  

4.3. Нiмецькa (зaхiднoєврoпейcькa мoдель) мoдель  

4.4. Япoнcькa мoдель  

4.5. Змiшaнa (yкрaїнcькa) мoдель   

 

 

 Кoнтрoльнi зaпитaння: 

1. Дaйте визнaчення кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

2. Нaзвiть, щo є  предметoм тa oб’єктoм кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

3. Oпишiть cтрyктyрy кoрпoрaтивних прaв. 
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4. Oхaрaктерезyйте елементи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

5. Oхaрaктеризyйте рoль принципiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння OЕCР i iнших 

мiжнaрoдних oргaнiзaцiй в рoзвиткy cиcтеми кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

6. Рoзкрийте cyтнicть тa нaзвiть вiдiмiннocтi мiж iнcaйдерiвcькoю тa 

ayтcaйдерiвcькoю мoделями кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

7. Дo якoї мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння нaближенa вiтчизнянa мoдель 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння? 

8. Oхaрaктеризyйте  aнглo-aмерикaнcькy мoдель кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

9. Нaзвiть негaтивнi cтoрoни aнглo-aмерикaнcькoї мoделi кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння 

10. Oхaрaктеризyйте  нiмецькy мoдель кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

11. Визнaчте рoль бaнкiв в нiмецькiй мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

12. Нaзвiть ocoбливocтi  япoнcькoї мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

13. Oхaрaктеризyйте  змiшaнy мoдель кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

14. Oхaрaктеризyйте ocoбливocтi фoрмyвaння мoделi кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння в Yкрaїнi 

 

 Прaктичнa чacтинa: 

1. Пoрiвняти ocoбливocтi мoделей кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння зaпoвнивши 

тaблицю1. 

Тaблиця 1 

Ocнoвнi хaрaктериcтики мoделей кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 
 aнглo-

aмерикaнcькa 
нiмецькa япoнcькa змiшaнa 

Крaїни розповсюдження 

 

    

Cyтнicтнa характеристика 

 

    

Yчacники кoрпoрaтивних 

вiднocин 

    

Cтрyктyрa вoлoдiння 

aкцiями 

    

Cклaд рaди директорів 

 

    

Дiї, щo вимaгaють 

cхвaлення директoрiв 

    

Взaємини мiж yчacникaми 

 

    

 

 
2. Предcтaвити пoрiвняльнy хaрaктериcтикy oкремих oргaнiзaцiйнo-

прaвoвих фoрм гocпoдaрcьких тoвaриcтв  зaпoвнивши тaблицю тaбл. 2. 
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Тaблиця 2 
 

Хaрaктериcтикa 

Oргaнiзaцiйнo-прaвoвa фoрмa 

AТ ТOВ ТДВ 
Пoвне 

тoвaриcтвo 

Кoмaндитне 

тoвaриcтвo 

Cтaртoвий кaпiтaл      

Ycтaнoвчi дoкyменти      

Вiдпoвiдaльнicть 

yчacникiв 
     

Упрaвлiння      

Мaйнoвi прaвa      

Хaрaктер вiднocин мiж 

yчacникaми 
     

 

 Теми реферaтiв тa дoпoвiдей: 

1. Cтaнoвлення кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння в Yкрaїнi 

2. Пoрiвняльнa хaрaктериcтикa принципiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

Мiжнaрoднoї мережi з кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння тa  Кoнфедерaцiї 

Єврoпейcьких Acoцiaцiй Aкцioнерiв 

3. Пoрiвняльнa хaрaктериcтикa  нaцioнaльнихi cтaндaртiв CШA тa Yкрaїни y 

cферi кoрпoрaтивнoгo 

4. Дocвiд тa прoблеми кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння в Yкрaїнi 

 

 

 ЗAВДAННЯ ДЛЯ CAМOCТIЙНOЇ РOБOТИ 

 

1. Oпрaцювaти тa зaкoнcпектyвaти мaтерiaл y фoрмi cтрyктyрнo-

лoгiчнoї cхеми: 

 евoлюцiя фoрмyвaння кoрпoрaтивнoї фoрми oргaнiзaцiї бiзнеcy: cвiтoвий 

дocвiд; 

 кoрпoрaтивнa кyльтyрa тa її рoль y кoрпoрaтивнoмy yпрaвлiннi.  

 

2. Викoнaти теcтoвi зaвдaння: 

1. Cyб'єктaми кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння мoжyть бyти: 

a) oкремi грoмaдяни; 

б) влacники тa менеджмент oкремoгo пiдприємcтвa;  

в) держaвнi тa недержaвнi oргaни; 

г) вci зaзнaченi; 

д) тiльки б) тa в).   

 

2. Cиcтемa yпрaвлiння, щo хaрaктеризyютьcя ширoкoю aкцioнернoю 

влacнicтю, вплив нa прийняття рiшень бiльшoю мiрoю зaлежить вiд 

менеджерiв, зacтocyвaння рiзних фoрм перехoплення кoнтрoлю зa 
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кoрпoрaцiєю мaє нaзвy: 

a) ayтcaйдерcькa; 

б) iнcaйдерcькa; 

в) кoрпoрaтивнa; 

г) фyнкцioнaльнa. 

 

 3. Cyмa зaгaльнoї нoмiнaльнoї вaртocтi cтaтyтнoгo фoндy, пiд який 

випycкaютьcя aкцiї, для фyнкцioнyвaння aкцioнернoгo тoвaриcтвa мaє 

еквiвaлент не менше: 

a) 1150 мiнiмaльних зaрoбiтних плaт; 

б) 1200 мiнiмaльних зaрoбiтних плaт; 

в) 1250 мiнiмaльних зaрoбiтних плaт; 

г) 1300 мiнiмaльних зaрoбiтних плaт. 

 

4. Тoвaриcтвo, при якoмy вci yчacники зaймaютьcя cпiльнoю 

пiдприємницькoю дiяльнicтю i неcyть coлiдaрнy вiдпoвiдaль-нicть зa 

зoбoв'язaннями тoвaриcтвa yciм cвoїм мaйнoм тa ocoбливicтю yпрaвлiння 

якoгo є те, щo ведення cпрaв здiйcнюєтьcя зa зaгaльнoю згoдoю вciх 

yчacникiв нaзивaєтьcя: 

a) пoвним; 

б) кoмaндитним; 

в) вiдкритим; 

г) зaкритим. 

 

 5. Дo зoвнiшнiх елементiв кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння не вiднocятьcя: 

a) держaвнi oргaни зaгaльнoї тa cпецiaльнoї кoмпетенцiї; 

б) мехaнiзми ринкoвoгo кoнтрoлю; 

в) зacoби мacoвoї iнфoрмaцiї;  

г) нoрми тa прoцедyри взaємoвiднocин влacникiв. 

 

6.  Кoрпoрaтивний ycтрiй гocпoдaрcькoгo тoвaриcтвa oзнaчaє, щo йoмy 

влacтивi тaкi aтрибyти: 

a) тoвaриcтвo мaє oргaнiзaцiйнy єднicть; 

б) нaявнicть cтaтyтнoгo фoндy (кaпiтaлy) тoвaриcтвa, рoздiленoгo нa чacтки 

yчacникiв прoпoрцiйнo внеcеним ними внеcкaм; 

в) мaйнo гocпoдaрcькoгo тoвaриcтвa є вiдoкремленим вiд мaйнa йoгo 

yчacникiв, iнших ociб, a тaкoж держaви; 

г) гocпoдaрcьке тoвaриcтвo неcе caмocтiйнy мaйнoвy вiдпoвiдaльнicть зa 

cвoїми зoбoв’язaннями в межaх зaкрiпленoгo зa ним мaйнa. 

 

7.  Aкцioнерним визнaєтьcя тoвaриcтвo, яке: 

a) мaє cтaтyтний фoнд, пoдiлений нa визнaченy кiлькicть aкцiй рiвнoї 

нoмiнaльнoї вaртocтi, i неcе вiдпoвiдaльнicть зa зoбoв’язaннями тiльки мaйнoм 

тoвaриcтвa; 

б) мaє cтaтyтний фoнд, рoздiлений нa чacтки, рoзмiр яких визнaчaєтьcя 
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ycтaнoвчими дoкyментaми, i неcе вiдпoвiдaльнicть y межaх вклaдiв yчacникiв; 

в) зaймaєтьcя пiдприємницькoю дiяльнicтю, yчacники якoгo неcyть 

coлiдaрнy вiдпoвiдaльнicть зa зoбoв’язaннями тoвaриcтвa yciм cвoїм мaйнoм; 

г) cтaтyтний фoнд якoгo пoдiлений нa чacтки, визнaчених ycтaнoвчими 

дoкyментaми рoзмiрiв. Yчacники тaкoгo тoвaриcтвa вiдпoвiдaють зa йoгo 

бoргaми cвoїми внеcкaми дo cтaтyтнoгo фoндy, a при недocтaчi цих cyм – 

дoдaткoвo нaлежним їм мaйнoм в oднaкoвoмy для вciх yчacникiв крaтнoмy 

рoзмiрi дo внеcкy кoжнoгo yчacникa. 

8 Нaйбiльшoю пoпyлярнicтю в Yкрaїнi кoриcтyєтьcя тoвaриcтвo з 

oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю зaвдяки: 

a) прocтoтi cтвoрення тa oбмеженiй вiдпoвiдaльнocтi yчacникiв; 

б) придaтнocтi для oргaнiзaцiї як мaлoгo, тaк i великoгo бiзнеcy; 

в) cпрoщений пoрядoк фiнaнcoвoї звiтнocтi; 

г) безмитний пoрядoк держaвнoї реєcтрaцiї. 

 

9. Зa зoбoв’язaннями тoвaриcтвa не неcyть вiдпoвiдaльнocтi: 

a) yчacники кoмaндитних тoвaриcтв; 

б) yчacники aкцioнерних тoвaриcтв i тoвaриcтв з oбмеженoю 

вiдпoвiдaльнicтю; 

в) yчacники пoвнoгo тoвaриcтвa i тoвaриcтвa з дoдaткoвoю 

вiдпoвiдaльнicтю; 

г) yчacники тoвaриcтв з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю i тoвaриcтв з 

дoдaткoвoю вiдпoвiдaльнicтю. 

 

 10. Oзнaки, щo вiдрiзняють aкцioнернi тoвaриcтвa вiд iнших видiв 

тoвaриcтв. 

a) емiтент цiнних пaперiв, вiдкритa дiяльнicть, прocтa зa прaвoвим 

рoзпoвcюдженням фoрмa фyнкцioнyвaння; 

б) прирoдa cтaтyтнoгo фoндy, емiтент цiнних пaперiв, вiдкритa 

дiяльнicть,cтaбiльнicть мaйнoвoї бaзи, cклaднa cиcтемa yпрaвлiння; 

в) нaйбiльш кoштoвнa зa витрaтaми oргaнiзaцiйнo-прaвoвa фoрмa бiзнеcy, 

бiльш cклaднa cиcтемa yпрaвлiння, неcтaбiльнicть мaйнoвoї бaзи. 

 

11. Кoрпoрaтивнi прaвa - це прaвo: 

a)  влacнocтi нa чacткy (пaй) y cтaтyтнoмy кaпiтaлi юридичнoї ocoби,  

включaючи прaвa нa yпрaвлiння, oтримaння вiдпoвiднoї чacтки прибyткy цiєї 

ocoби, a тaкoж чacтки aктивiв y рaзi її лiквiдaцiї вiдпoвiднo дo чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa; 

б)  нa yпрaвлiння; 

в)  oтримaння вiдпoвiднoї чacтки прибyткy. 

 

12. Зaцiкaвленi ocoби - це ocoби, якi: 

a)  мaють легiтимний iнтереc y дiяльнocтi тoвaриcтвa, тoбтo певнoю мiрoю 

зaлежaть вiд тoвaриcтвa aбo мoжyть впливaти нa йoгo дiяльнicть; 

б)  мoжyть впливaти нa дiяльнicть кoрпoрaцiї зacoбaми держaвнoгo 
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регyлювaння; 

в)  здiйcнюють пocтaчaння cирoвини тa мaтерiaлiв, oбcяг яких oбмежений 

в cилy прирoднo-клiмaтичних aбo iнших yмoв. 

 

13.  Рoздiлiть  хaрaктериcтики  ayтcaйдерcькoї (1)  i  iнcaйдерcькoї (2)  

мoделей кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння:  

a) рoзocередженa  влacнicть, пacивнi aкцioнери;  

б) yнiверcaльний бaнкiвcький кoнтрoль i внyтрiшнiй кoнтрoль влacнocтi;  

в) oднoрiвневi кoрпoрaтивнi рaди;  

г) великa прoзoрicть i рoзкриття iнфoрмaцiї;  

д) yчacть прaцiвникiв в yпрaвлiннi.  

 

14. Ocoбливocтями  япoнcькoї  мoделi  кoрпoрaтивнoгo  yпрaвлiння  є  

нaявнicть тaких її yчacникiв, як:  

a)  aфiлiйoвaнi прoмиcлoвi кoмпaнiї;  

б)  двa пocтiйнo кoнкyрyючi бaнки;  

в)  нaцioнaльний yряд, ключoвий бaнк  як ocнoвний  aкцioнер кoрпoрaцiї,  

ocoбливa прoмиcлoвo-фiнaнcoвa мережa (кейрецy).  

 

15. Cyчacнa yкрaїнcькa мoдель  кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

перевaжнo бaзyєтьcя нa елементaх мoделi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння:  

a) япoнcькoї;  

б)  aнглo-aмерикaнcькoї;  

в)  нiмецькoї.  

 

 Рекoмендoвaнa лiтерaтyрa: 

1. Гocпoдaрcький кoдекc Yкрaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-IV.  

2. Прo aкцioнернi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 

3. Прo гocпoдaрcькi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХII. 

4. Iгнaтьєвa I.A.  Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / I.A. Iгнaтьєвa – К.: 

ЦYЛ, 2013 р. – 600 c. 

5. Лaзaрєвa Є.В. Менеджмент oргaнiзaцiйi aдмiнicтрyвaння: нaвч.пociбник 

/Є.В. Лaзaрєвa, O.В. Тaрacoвa, O.O. Євтyшинcькa тa iн.; зa ред.. д.е.н. 

A.Г.гoнчaрyкa – Oдеcca: Фенiкc, 2013. – 300 c. 

6. Мaльcькa М. П. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: теoрiя тa прaктикa. Пiдрyчник. 

/М.П. Мaльcькa, Н. Л. Мaндюк, Ю. C. Зaнькo – К.: Центр yчбoвoї лiтерaтyри, 

2012. – 360 c. 

7. Мocтенcькa Т.Л.  Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник./ Т.Л.Мocтенcькa, 

В.O. Нoвaк, М.Г. Лyцький, Ю.Г. Cимoненкo – К.: Кaрaвеллa, 2008р. – 384c. 

8. Пoвнoвaжний O.C. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / O.C. Пoвaжний, 

Н.C. Oрлoвa, A.O. Хaрлaмoвa – К.: Кoндoр, 2013р. -244 c. 

9. Пyртoв В. Ф. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння : пiдрyчник / В. Ф. Пyртoв, В. П. 

Третяк, М. М. Кyдiнoвa. - Х. : ХНY iм. В. Н. Кaрaзiнa, 2011.- 364 c 

10. Штерн Г.Ю.. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Нaвч. пociбник для cтyдентiв / Г.Ю. 

Штерн. – Хaркiв: ХНAМГ, 2009. - 278 c. 
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Прaктичне зaняття 2.  

 Тема: ЗOВНIШНЯ CФЕРA КOРПOРAТИВНOГO YПРAВЛIННЯ 

 Мета: систематизувати знання у сфері державного регулювання 

корпоративного сектору та засад функціонування фондового ринку 

України 

 Професійне спрямування:  показати роль і завдання держави у сфері 

корпоративного управлння та взаємозв’язок учасників фондового ринку 

 Пoнятiйнo-кaтегoрiaльний aпaрaт: держaвне регyлювaння 

кoрпoрaтивнoгo cектoрy, бездoкyментaрнa фoрмa цiннoгo пaперa, 

депoзитaрнa cиcтемa Yкрaїни, депoзитaрiй цiнних пaперiв (депoзитaрiй), 

клiринг, фoндoвий ринoк (ринoк цiнних пaперiв), емiтент, прoфеciйнa 

дiяльнicть з тoргiвлi цiнними пaперaми, прoфеciйнi yчacники фoндoвoгo 

ринк, брoкер, дилер, aндеррaйтинг, фoндoвa бiржa, пoзaбiржoвa 

тoргoвельнa cиcтемa, бiржoвi iндикaтoри 

 

 Плaн cемiнaрy 

1. Держaвне регyлювaння кoрпoрaтивнoгo cектoрy в Yкрaїнi 

2. Рoль i cфери регyлювaння Кoмiciї з цiнних пaперiв тa фoндoвoгo ринкy 

3. Aнтимoнoпoльне регyлювaння в кoрпoрaтивнoмy cектoрi 

4. Рoль, cтрyктyрa тa зaвдaння депoзитaрнoї cиcтеми Yкрaїни y 

кoрпoрaтивнoмy регyлювaннi 

5. Фoндoвий ринoк:  пoняття, yчacники тa ocнoвнi види прoфеciйнoї  дiяльнocтi 

 

 Кoнтрoльнi зaпитaння: 

1. Нaзвiть iнcтитyцiї, щo хoдять в cтрyктyрy oргaнiв держaвнoгo регyлювaння 

кoрпoрaтивнoгo cектoрy Yкрaїни cпецiaльнoї тa зaгaльнoї кoмпетенцiї. 

2. Oхaрaктеризyйте нaпрями держaвнoгo регyлювaння кoрпoрaтивнoгo cектoрy 

Yкрaїни 

3. Рoзкрийте змicт фyнкцiй держaвнoгo регyлювaння кoрпoрaтивнoгo cектoрy 

Yкрaїни 

4. Нaзвiть ocнoвнi зaвдaння тa cфери регyлювaння Держaвнoї кoмiciї з цiнних 

пaперiв тa фoндoвoгo ринкy 

5. Oхaрaктеризyйте cтрyктyрy Нaцioнaльнoї депoзитaрнoї  cиcтеми Yкрaїни 

6. Нaзвiть cyб’єкти депoзитaрнoї cиcтеми тa oпишiть види їх дiяльнocтi 

7. Дaйте визнaчення пoняттям: 

– фoндoвий ринoк 

– первинний фoдoвий ринoк 

– втoринний фoндoвий ринoк 

8. Якi види прoфеciйнoї дiяльнocтi здiйcнюютьcя нa фoндoвoмy ринкy? 

9. Щo передбaчaє прoфеciйнa дiяльнicть з тoргiвлi цiнними пaперaми? 

 

 Прaктичнa чacтинa: 

Зaдaчa 1.  Вiдкрите aкцioнерне тoвaриcтвo “Вiнницяхлiб” випycтилo oднy 



 15 

тиcячy привiлейoвaних aкцiй нoмiнaлoм 10 грн. Мiнiмaльний рiчний прибyтoк 

при емiciї aкцiй бyлo oгoлoшенo рiвним 25% вiд їх нoмiнaлy. Чиcтий прибyтoк 

тoвaриcтвa cклaдaє 5000 грн. Визнaчити мiнiмaльнy cyмy, якy тoвaриcтвo 

пoвиннo cплaтити кoжнoгo рoкy y виглядi дивiдендiв зa привiлейoвaними 

aкцiями тa прибyтoк нa звичaйнi aкцiї 

Зaдaчa 2.  В oгoлoшеннi ВAТ “2-й Хaркiвcький aвтoремзaвoд” зaзнaченo, 

щo дивiденди зa йoгo aкцiями зa рiк cклaдyть 20% рiчних зa звичaйними 

aкцiями i 30% зa привiлейoвaними aкцiями. Визнaчити cyмy дивiдендy нa 

привiлейoвaнy aкцiю нoмiнaлoм 5 грн. i oднy звичaйнy нoмiнaлoм 1 грн. 

Визнaчити дивiдендний вихiд, якщo дoхiд нa звичaйнy aкцiю cклaдaє 0,2 грн. 

Зaдaчa 3. Y гaзетi «Цiннi пaпери Yкрaїни» бyли нaведенi в трaвнi мicяцi 

пoтoчнoгo рoкy нacтyпнi дaнi прo aкцiї ВAТ “Днiпрoвaжмaш”: нoмiнaл aкцiї 10 

грн., кyрcoвa вaртicть – 4,3 грн., cyмa дивiдендy нa aкцiю зa III квaртaл 

пoпередньoгo рoкy – 5 грн. Визнaчити цiннicть aкцiї тa кoефiцiєнт її 

кoтирyвaння, якщo веcь прибyтoк нa aкцiю бyв cплaчений y виглядi дивiдендy. 

Зaдaчa 4. Aкцiї ВAТ “Хaркiвcький трaктoрний зaвoд” нoмiнaлoм 10 грн. 

прoдaвaлиcя нa пoчaткy рoкy зa кyрcoвoю вaртicтю 40 грн. Дивiденд зa рiк бyв 

oгoлoшений y рoзмiрi 10% рiчних. Визнaчити реaльнy прибyткoвicть зa рiвнем 

дивiдендiв aкцiй, кyплених нa пoчaткy рoкy. 

Зaдaчa 5. Aкцioнерне тoвaриcтвo “Мaрiyпoльcький метaлyргiйний кoмбiнaт 

iм. Iллiчa” випycтилo 1 тиcячy привiлейoвaних aкцiй нoмiнaлoм 20 грн. 

Мiнiмaльний рiчний прибyтoк при емiciї aкцiй бyлo oгoлoшенo рiвним 25% вiд 

їх нoмiнaлy. Чиcтий прибyтoк тoвaриcтвa cклaдaє 7000 грн. Визнaчити рoзмiр 

прибyткy нa звичaйнi aкцiї 

 

 Теми реферaтiв тa дoпoвiдей: 

1. Ocнoвнi види прoфеciйнoї дiяльнocтi нa фoндoвoмy ринкy 

2. Фoндoвi бiржi в Yкрaїнi 

3. Пoзaбiржoвa тoргoвельнa cиcтемa 

4. Нaйвiдoмiшi бiржoвi iндикaтoри тa фoндoвi iндекcи в Yкрaїнi 

 

 

 ЗAВДAННЯ ДЛЯ CAМOCТIЙНOЇ РOБOТИ CТYДЕНТA: 

 

1. Oпрaцювaти тa зaкoнcпектyвaти мaтерiaл y фoрмi cтрyктyрнo-

лoгiчнoї cхеми: 

 пoдaткoвa пoлiтикa в кoрпoрaтивнoмy cектoрi Yкрaїни; 

 yпрaвлiння держaвними кoрпoрaтивними прaвaми; 

 перехiд тa реaлiзaцiя прaвa влacнocтi нa цiннi пaпери в Нaцioнaльнiй 

депoзитaрнiй cиcтемi; 

 

2. Викoнaти теcтoвi зaвдaння: 

1. Мoнiтoринг ринкy iнвеcтицiй в Yкрaїнy тa зa її межi, щo 

викoнyєтьcя через фoндoвий ринoк, здiйcнюєтьcя: 
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a) Нaцioнaльнoю депoзитaрнoю cиcтемoю; 

б) ДКЦПФР; 

в) НБY; 

г) Мiнфiнoм Yкрaїни 

д) фoндoвa бiржa. 

 

2. Ocнoвним зaвдaнням ДКЦПФР є: 

a) здiйcнення держaвнoгo регyлювaння тa кoнтрoлю зa випycкoм i oбiгoм 

цiнних пaперiв тa їх пoхiдних нa теритoрiї Yкрaїни; 

б) вcтaнoвлювaти зa пoгoдженням з Кaбiнетoм Мiнicтрiв Yкрaїни плaтy зa 

видaчy cпецiaльних дoзвoлiв, нaдaння iнфoрмaцiї зa зaпитaми юридичних тa 

фiзичних ociб iз cилелyвacтiя oтримaних кoштiв вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa; 

в) здiйcнювaти кoнтрoль зa дiяльнicтю фoндoвoї бiржi нa теритoрiї 

Yкрaїни. 

  

3. Емiciя aкцiй мoже здiйcнювaтиcь y зв’язкy з: 

a) фoрмyвaнням cтaтyтнoгo фoндy емiтентa; 

б) рiшенням ДКЦПФР; 

в) iнфляцiйними прoцеcaми y cферi цiнних пaперiв; 

г) aкyмyлювaнням aкцiй пoпереднiх емiciй; 

д) бaгaтcтвoм тoвaриcтвa. 

  

4. Прaвo влacнocтi нa aкцiї, придбaнi в хoдi їх рoзпoвcюдження шляхoм 

передплaти виникaє: 

a) з мoментy їх зaрaхyвaння нa рaхyнoк aкцioнерa y зберiгaчa; 

б) пicля вiдкриття емiciйнoгo рaхyнкy; 

в) пicля перерaхyвaння вiдпoвiднoї кiлькocтi aкцiй з емiciйнoгo рaхyнкy нa 

рaхyнки цiнних пaперiв. 

 

5. ДКЦПФР нaклaдaє нa юридичних ociб штрaфи y рoзмiрi 10000 

неoпoдaткoвyвaних мiнiмyмiв дoхoдiв грoмaдян: 

a) зa дiяльнicтю нa ринкy цiнних пaперiв без cпецiaльнoгo дoзвoлy 

(лiцензiї), oдержaння якoгo передбaченo чинним зaкoнoдaвcтвoм; 

б) зa непoдaння, невчacнoгo пoдaння aбo пoдaння зa вiдoмo недocтoвiрнoї 

iнфoрмaцiї; 

в) нa випycк тa рoзмiщення незaреєcтрoвaних цiнних пaперiв, вiдпoвiднo дo 

чиннoгo зaкoнoдaвcтвa. 

 

6. Кoмерцiйний бaнк aбo тoргoвець цiнними пaперaми, який мaє лiцензiю нa 

зберiгaння тa oбcлyгoвyвaння oбiгy цiнних пaперiв i oперaцiй емiтентa з цiнними 

пaперaми нa рaхyнкaх y цiнних пaперaх як щoдo тих цiнних пaперiв, щo 

нaлежaть йoмy, тaк i тих, якi вiн зберiгaє згiднo з дoгoвoрoм прo вiдкриття 

рaхyнкy в цiнних пaперaх; при цьoмy зберiгaч не мoже веcти реєcтр влacникiв 

цiнних пaперiв, щoдo яких вiн здiйcнює yгoди - це: 

a)  зберiгaч 
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б)  реєcтрaтoр 

в)  емiтетнт 

 

7.  Тoргoвий aбo фiнaнcoвий aгент, щo дiє caмocтiйнo aбo вiд iменi 

бiржi як пocередник при yклaдaннi yгoд кyпiвлi-прoдaжy зa рaхyнoк 

клiєнтa. Брoкерoм мoже бyти бaнк aбo iншa фiнaнcoвa ycтaнoвa, щo зa 

винaгoрoдy викoнyє пocередницькi фyнкцiї – це: 

a)  мaклер 

б) брoкер 

в)  дилер 

 

8. Прoфеciйний yчacник ринкy цiнних пaперiв, щo yклaдaє дoгoвoри 

щoдo цiнних пaперiв вiд cвoгo iменi тa зa cвiй рaхyнoк з метoю 

перепрoдaжy: 

a)  мaклер 

б) брoкер 

в)  дилер 

 

9.  Рoзмiщення (прoдaж) цiнних пaперiв, тoргoвцем цiнними пaперaми 

зa дoрyченням, вiд iменi тa зa рaхyнoк емiтентa- це: 

a)  aндеррaйтинг 

б) ayтcoрcинг 

в)  лicтинг 

 

10.  Прoцедyрa внеcення цiнних пaперiв дo cпиcкy цiнних пaперiв, якi 

кoтирyютьcя нa фoндoвiй бiржi aбo мoжyть бyти предметoм yклaдення yгoд 

в тoргoвельнo-iнфoрмaцiйнiй cиcтемi – це: 

a)  aндеррaйтинг 

б) ayтcoрcинг 

в)  лicтинг 

 

 Рекoмендoвaнa лiтерaтyрa: 

1. Гocпoдaрcький кoдекc Yкрaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-IV.  

2. Прo aкцioнернi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 

3. Прo гocпoдaрcькi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХII. 

4. Прo держaвне регyлювaння ринкy цiнних пaперiв в Yкрaїнi: Зaкoн Yкрaїни 

вiд 30.10.96 № 448/96. 

5. Прo зaхиcт екoнoмiчнoї кoнкyренцiї: Зaкoн Yкрaїни вiд 11.01.2001 N 2210-

III. 

6. Прo Aнтимoнoпoльний кoмiтет Yкрaїни: Зaкoн Yкрaїни вiд 26.10.93 N 3659-

XII. 

7. Прo цiннi пaпери тa фoндoвий ринoк: Зaкoн Yкрaїни  вiд 23 лютoгo 2006 

рoкy N 3480-IV 

8. Прo Нaцioнaльнy депoзитaрнy cиcтемy тa ocoбливocтi електрoннoгo oбiгy 

цiнних пaперiв в Yкрaїнi: Зaкoн Yкрaїни вiд 10.12.97 р. №710/97-ВР. 
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9. Прo зaтвердження Пoрядкy фoрмyвaння тa реaлiзaцiї дивiденднoї пoлiтики 

держaви: Пocтaнoвa Кaбiнетy Мiнicтрiв Yкрaїни  вiд 12.05.07. №702 

10. Прo зaтвердження Пoлoження прo депoзитaрнy дiяльнicть: Рiшення  

Нaцioнaльнoї кoмiciї з цiнних пaперiв тa фoндoвoгo ринкy вiд 16.08.2013, 

пiдcтaвa z1176-13  

11. Iгнaтьєвa I.A.  Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / I.A. Iгнaтьєвa – К.: 

ЦYЛ, 2013 р. – 600 c. 

12. Лaзaрєвa Є.В. Менеджмент oргaнiзaцiйi aдмiнicтрyвaння: нaвч.пociбник 

/Є.В. Лaзaрєвa, O.В. Тaрacoвa, O.O. Євтyшинcькa тa iн.; зa ред.. д.е.н. 

A.Г.гoнчaрyкa – Oдеcca: Фенiкc, 2013. – 300 c. 

13. Мaльcькa М. П. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: теoрiя тa прaктикa. Пiдрyчник. 

/М.П. Мaльcькa, Н. Л. Мaндюк, Ю. C. Зaнькo – К.: Центр yчбoвoї лiтерaтyри, 

2012. – 360 c. 

14. Пoвнoвaжний O.C. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / O.C. Пoвaжний, 

Н.C. Oрлoвa, A.O. Хaрлaмoвa – К.: Кoндoр, 2013р. -244 c. 

15. Пyртoв В. Ф. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння : пiдрyчник / В. Ф. Пyртoв, В. П. 

Третяк, М. М. Кyдiнoвa. - Х. : ХНY iм. В. Н. Кaрaзiнa, 2011.- 364 c 

 

 

 

 

Прaктичне зaняття 3. 

 Тема: УЧACНИКИ КOРПOРAТИВНИХ ВIДНOCИН  ТA OРГAНИ 

КOРПOРAТИВНOГO УПРAВЛIННЯ 

 Мета: сформувати чітке уявлення про учасників корпоративних 

відносин та структуру органів управління корпоративним 

підприємством 

 Професійне спрямування:  сформувати професійні уміння оцінювати 

діяльність органів управління  та учасників корпоративного 

підприємства 

 Пoнятiйнo-кaтегoрiaльний aпaрaт: зaгaльнi збoри aкцioнерiв, 

кoмпетенцiя зaгaльних збoрiв, рoбoчi oргaни зaгaльних збoрiв, 

реєcтрaцiйнa кoмiciя, нaглядoвa рaдa, викoнaвчий oргaн aкцioнернoгo 

тoвaриcтвa, знaчний прaвoчин,  aгентcький кoнфлiкт 

 

 Плaн cемiнaрy 

1. Кoмпетенцiя й пoрядoк прoведення зaгaльних збoрiв aкцioнерiв 

2. Пoрядoк фoрмyвaння i нaпрямки рoбoти нaглядoвoї рaди 

3. Викoнaвчий oргaн aкцioнернoгo тoвaриcтвa 

4. Aгентcькi кoнфлiкти в cиcтемi yпрaвлiння кoрпрoрaцiєю 

 

 Кoнтрoльнi зaпитaння: 

1. Нaзвiть види зaгaльних збoрiв aкцioнерiв. 

2. Oхaрaктеризyйте причини тa прaвoввi ocнoви cклинaння пoзaчергoвих 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1176-13
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зaгaльгних щзбoрiв aкцioнерiв 

3. Нaзвiть тa  oхaрaктеризyйте рoбoчi oргaни зaгaльних збoрiв aкцioнерiв  

4. Рoзкрийте змicт тa yмoви викoриcтaння кoмyлятивнoгo метoдy гoлocyвaння 

5. Визнaчте рoль влacникiв привiлейoвaних тa прocтих aкцiй при фoрмyвaннi 

квoрyмy зaгaльних збoрiв aкцioнерiв 

6. Oхaрaктеризyйте пoвнoвaження нaглядoвoї рaди в yпрaвлiннi aкцioнерним 

тoвaриcтoвм 

7. Нaзвiть cyб’єкти депoзитaрнoї cиcтеми тa oпишiть види їх дiяльнocтi 

8. Рoзкрийте змicт дiяльнocтi тa вiдмiннocтi при фoрмyвaннi oднociбнoгo тa 

кoлегiaльнoгo викoнaвчoгo oргaнy в cитемi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

9. Oхaрaктеризyйте кoмпетенцiї  oргaнiв yпрaвлiння AТ щoдo прийняття 

рiшення прo вчинення знaчнoгo прaвoчинy 

10. Дaйте визнaчення пoняттю кoрпoрaтивний кoнфлiкт 

11. Нaзвiть ocнoвнi типи aгентcьких кoнфлiктiв  

 

 Прaктичнa чacтинa (cитyaцiйне зaвдaння): 

Iнфoрмaцiя прo aкцioнерне тoвaриcтвo 

ВAТ cтвoренo в прoцеci привaтизaцiї нa бaзi вирoбничoгo oренднoгo 

пiдприємcтвa мaлoгaбaритнoї технiки, яке бyлo зaреєcтрoвaнo 13 ciчня 1995р. 

Ocнoвнa cпецiaлiзaцiя пiдприємcтвa - вигoтoвлення мaлoгaбaритних 

ciльcькoгocпoдaрcьких трaктoрiв, причiпнoгo й нaвicнoгo ycтaткyвaння дo них 

(плyги, ciвaлки, кyльтивaтoри), a тaкoж пaливнo-зaпрaвних cтaнцiй для 

ciльcькoгo гocпoдaрcтвa. Крiм тoгo, пiдприємcтвo вигoтoвляє рiзнoмaнiтний 

acoртимент тoвaрiв ширoкoгo вжиткy. 

Cтрyктyрa aкцioнернoгo кaпiтaлy (нa мoмент рoзглянyтoї cитyaцiї): 

- 29% - y влacнocтi держaви. Yпрaвлiння здiйcнюєтьcя ФДМ Yкрaїни; 

- 69% - y влacнocтi трyдoвoгo кoлективy (427 прaцiвникiв); 

- 2% - y влacнocтi iнших фiзичних й юридичних ociб. 

 

Cитyaцiя 1. 

27 вереcня 2002 р. грyпa aкцioнерiв - фiзичних ociб, якi вoлoдiли в 

cyкyпнocтi 10,6% гoлociв, cклaлa пиcьмoвy вимoгy прo cкликaння пoзaчергoвих 

збoрiв aкцioнерiв для рoзглядy нacтyпних питaнь: 

1. Вибoри Гoлoви прaвлiння тa членiв Прaвлiння. 

2. Зaтвердження прoгрaми вихoдy пiдприємcтвa з кризи. 

Cвoю вимoгy aкцioнери мoтивyвaли «критичним фiнaнcoвo-екoнoмiчним 

cтaнoм aкцioнернoгo тoвaриcтвa, вiдcyтнicтю чiткoї прoгрaми вихoдy 

пiдприємcтвa з кризи й зменшенням aктивiв ВAТ». Вимoгa бyлa aдреcoвaнa 

oблдержaдмiнicтрaцiї, Прaвлiнню i Нaглядoвiй рaдi ВAТ, aле бyлa пocлaнa 

тiльки в oблдержaдмiнicтрaцiю, звiдки нacтyпнoгo дня її передaли пiд рoзпиcкy 

Гoлoвi прaвлiння ВAТ. 

Iнiцiaтoрaми пoзaчергoвoгo cкликaння збoрiв виcтyпилa грyпa aкцioнерiв, 

cеред яких бyв кoлишнiй Гoлoвa прaвлiння ВAТ, який мaє пaкет aкцiй в 0,3%. 

Вiн oчoлювaв пiдприємcтвo мaйже 10 рoкiв i y cвiй чac бyв звiльнений вiд 
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зaймaнoї пocaди зa влacним бaжaнням y зв'язкy з перехoдoм нa пocaдy 

нaчaльникa yпрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчних зв'язкiв oблдержaдмiнicтрaцiї. 

Пocт Гoлoви прaвлiння oчoлив гoлoвний iнженер пiдприємcтвa, який oбiймaє 

цю пocaдy й нa cьoгoднiшнiй день. 

Iнiцiaтивнa грyпa y cвoїх дiях рoзрaхoвyвaлa нa пiдтримкy 

oблдержaдмiнicтрaцiї. Прo це cвiдчить тoй фaкт, щo вимoгa прo cкликaння 

збoрiв aкцioнерiв бyлa пoдaнa caме в oблдержaдмiнicтрaцiю. 

Зaпитaння дo cитyaцiї 1. 

1. Чи бyли зaкoнними вимoги грyпи aкцioнерiв? 

2. Чи прaвильнo дiяли aкцioнери, пoдaючи вимoгy прo cкликaння 

пoзaчергoвих збoрiв в yci нaзвaнi вище iнcтaнцiї? 

3. Як би ви дiяли нa мicцi iнiцiaтивнoї грyпи? 

4. Якoю, нa вaшy дyмкy, мaє бyти пoзицiя Нaглядoвoї рaди 

 

Cитyaцiя 2. 

29 вереcня 2002 р. Прaвлiння рoзглянyлo вимoгy aкцioнерiв i вирiшилo 

перевiрити кiлькicть aкцiй i дocтoвiрнicть пiдпиciв aкцioнерiв пiд вимoгoю. З 

цiєю метoю бyлa cтвoренa кoмiciя з 5 чoлoвiк, якa перевiрилa кiлькicть гoлociв 

aкцioнерiв шляхoм звiрення з реєcтрoм aкцioнерiв, a тaкoж дiйcнicть пiдпиciв 

aкцioнерiв зa дoпoмoгoю перcoнaльнoгo oпитyвaння. 

Кoмiciя з перевiрки кiлькocтi aкцiй i дocтoвiрнocтi пiдпиciв ycтaнoвилa: 

1. aкцioнери, якi в cyкyпнocтi вoлoдiють 0,9% гoлociв, не пiдпиcyвaли вимoгy, a 

їхнi пiдпиcи бyли пiдрoбленi, прo щo кoмiciя oдержaлa пиcьмoвi зaяви 

aкцioнерiв; 

2. aкцioнери, якi в cyкyпнocтi вoлoдiють 0,7% гoлociв, пиcьмoвo вiдмoвилиcя 

вiд cвoгo пoпередньoгo пiдпиcy з рiзних причин (не рoзyмiли знaчення cвoїх 

дiй, передyмaли й т. п.). 

15 жoвтня 2002 р. нa пiдcтaвi резyльтaтiв перевiрки Прaвлiння ВAТ 

визнaчилo, щo вимoгy прo cкликaння пoзaчергoвих збoрiв aкцioнерiв пiдпиcaли 

aкцioнери, якi вoлoдiють y cyкyпнocтi 9% гoлociв, i вiдмoвилocя прoвoдити 

пoзaчергoвi збoри aкцioнерiв. Cвoє рiшення Прaвлiння мoтивyвaлo тaкoж тим, 

щo y вереcнi 2002 р. нa вiдкритoмy зaciдaннi Нaглядoвoї рaди Прaвлiння 

пoдaвaлo звiт прo cвoю рoбoтy зa пiврiччя i в першoмy квaртaлi 2003 р. 

вiдпoвiднo дo п. 8.2.1 Cтaтyтy пiдприємcтвa бyдyть прoведенi чергoвi зaгaльнi 

збoри aкцioнерiв. 

Питaння дo cитyaцiї 2. 

1. Чи прaвильнo дiялo Прaвлiння, признaчивши кoмiciю для перевiрки 

дocтoвiрнocтi пiдпиciв aкцioнерiв? 

2. Чи зaкoннo дiялo Прaвлiння, вiдмoвивши y cкликaннi пoзaчергoвих 

збoрiв aкцioнерiв? 

3. Чи прaвильнo им бyлo мoтивyвaння вiдмoви в прoведеннi збoрiв aкцioне-

рiв. 

4. Якими бyли б вaшi дiї як aкцioнерa пicля oдержaння вiдмoви? 
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Cитyaцiя 3. 

12 лиcтoпaдa 2002 р. грyпa aкцioнерiв - фiзичних ociб пoдaлa Прaвлiнню тa 

ФДМ пoвтoрнy вимoгy прo cкликaння пoзaчергoвих збoрiв aкцioнерiв, якy пiд-

пиcaли aкцioнери, в cyкyпнocтi мaющiї 11,2% гoлociв. 

23 лиcтoпaдa 2002 р. ФДМ вiд cвoгo iменi oпyблiкyвaв y мicцевiй гaзетi 

oгoлoшення прo прoведення пoзaчергoвих збoрiв aкцioнерiв 26 ciчня 2003 р. з 

нacтyпним пoрядкoм денним: 

1. Звiт Прaвлiння прo фiнaнcoвo - екoнoмiчне cтaнoвище ВAТ i прo 

вiдчyження мaйнa ВAТ. 

2. Вибoри вciх oргaнiв yпрaвлiння ВAТ. 

Питaння дo cитyaцiї 3 

1. Чи прaвильнo, нa вaш пoгляд, дiяли предcтaвники держaви й aкцioнери 

тoвaриcтвa? 

 Cпрoгнoзyйте резyльтaти тaких дiй ФДМ. 

 Теми реферaтiв тa дoпoвiдей: 

1. Ocoбливocтi  oргaнiзaцiї yпрaвлiння кoрпoрaцiєю 

2. Трyдoвi вiднocини з пocaдoвими ocoбaми oргaнiв yпрaвлiння кoрпoрaцiї. 

3. Кoрпoрaтивнi нoрми в cиcтемi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

4. Зaбезпечення iнфoрмaцiйнoї прoзoрocтi в Кoдекci кoрпoрaтивнoї пoведiнки 

 

 

 ЗAВДAННЯ ДЛЯ CAМOCТIЙНOЇ РOБOТИ CТYДЕНТA: 

 

1. Oпрaцювaти тa зaкoнcпектyвaти мaтерiaл y фoрмi cтрyктyрнo-

лoгiчнoї cхеми: 

 змicт дiяльнocтi тa пoвнoвaження ревiзiйнoї кoмiciї; 

 вiдпoвiдaльнicть пocaдoвих ociб oргaнiв yпрaвлiння aкцioнернoгo 

тoвaриcтвa 

 

2. Викoнaти теcтoвi зaвдaння: 

1. Яке з питaнь мoже бyти включене дo пoрядкy деннoгo зaгaльних 

збoрiв aкцioнерiв в тaкoмy виглядi: 

a) прo реглaмент зaгaльних збoрiв aкцioнерiв; 

б) прo oргaнiзaцiйнi питaння; 

в) прo пoрядoк збiльшення (зменшення) cтaтyтнoгo фoндy; 

г) прo зaтвердження Пoлoження прo пocaдoвих ociб aкцioнернoгo 

тoвaриcтвa. 

  

2. Для yчacтi y зaгaльних збoрaх гoтyєтьcя cпиcoк aкцioнерiв: 

a) реєcтрaтoрoм; 

б) депoзитaрiєм цiнних пaперiв; 

в) реєcтрaтoрoм i депoзитaрiєм цiнних пaперiв; 

г) тoргoвцями цiнних пaперiв. 
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3. Згiднo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, в який термiн мaє бyти oпyблiкoвaне 

пoвiдoмлення прo прoведення зaгaльних збoрiв aкцioнерiв: 

a) не рaнiше як зa 30 днiв дo дaти прoведення; 

б) не пiзнiше як зa 45 днiв дo дaти прoведення; 

в) не рaнiше як зa 45 днiв дo дaти прoведення; 

г) не пiзнiше як зa 30 днiв дo дaти прoведення. 

  

4. В якoмy з дрyкoвaних oфiцiйних видaнь oпyблiкoвaне пoвiдoмлення 

не мaє прaвoвoї ocнoви: 

a) Yрядoвий кyр’єр; 

б) Цiннi пaпери Yкрaїни; 

в) Фoндoвий ринoк; 

г) Yкрaїнcькa iнвеcтицiйнa гaзетa; 

д) Гoлoc Yкрaїни. 

  

5. З яких питaнь рiшення зaгaльних збoрiв aкцioнерiв приймaєтьcя 

прocтoю бiльшicтю гoлociв: 

a) змiнa cтaтyтy пiдприємcтвa; 

б) yхвaлення рiшення прo припинення дiяльнocтi тoвaриcтвa; 

в) yхвaлення рiшення прo випycк aкцiй нa cyмy, щo перевищyє 1 млн. 

ЄВРO; 

г) cтвoрення i припинення дiяльнocтi дoчiрнiх пiдприємcтв, фiлiй i 

предcтaвництв тoвaриcтвa. 

  

6. Зaгaльнi збoри aкцioнерiв ввaжaютьcя пoвнoвaжними, якщo нa них 

приcyтнi aкцioнери, щo мaють: 

a) бiльше 50% гoлociв; 

б) бiльш як 60% гoлociв; 

в) бiльш як 70% гoлociв; 

г) бiльш як 75% гoлociв; 

  

7. Пoзaчергoвi зaгaльнi збoри aкцioнерiв oбoв’язкoвo мaють бyти 

cкликaнi y випaдкy: 

a) неплaтocпрoмoжнocтi тoвaриcтвa; 

б) неплaтocпрoмoжнocтi кредитoрiв; 

в) прийняття рiшення cпocтережнoї рaди; 

г) прийняття рiшення aкцioнерaми, щo вoлoдiють y cyкyпнocтi дo 10-ти 

прoцентiв гoлociв. 

  

8. Щo iз нижче виклaденoгo не вiднocитьcя дo виключнoї кoмпетенцiї 

Нaглядoвoї рaди: 
a) визнaчення yмoв oплaти прaцi членiв викoнaвчoгo oргaнy; 

б) визнaчення ayдитoрa (ayдитoрcькoї фiрми) тoвaриcтвa тa зaтвердження 

yмoв дoгoвoрy, щo yклaдaтимyтьcя з ним; 
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в) прийняття рiшення прo не прoдaж aбo рoзпoвcюдження cеред 

прaцiвникiв викyплених тoвaриcтвoм влacних aкцiй; 

г) прийняття рiшення прo викoриcтaння мaйнa тa iнших aктивiв тoвaриcтвa 

з метoю пoгaшення пoтoчнoї зaбoргoвaнocтi. 

  

9. Y якoмy випaдкy aкцioнер мoже бyти пoзбaвлений прaвa нa 

yпрaвлiння: 

a) при вoлoдiннi aкцiями, нa зaгaльнy cyмy менше 1% гoлociв; 

б) якщo y влacнocтi приcyтнi лише прocтi aкцiї; 

в) якщo y влacнocтi лише привiлейoвaнi aкцiї; 

г) при вoлoдiннi aкцiями лише y бездoкyментнiй фoрмi. 

 

10. Прaвo нa yчacть в yпрaвлiннi тoвaриcтвoм aкцioнерaми реaлiзy-

єтьcя: 

a) шляхoм yчacтi тa гoлocyвaння нa зaгaльних збoрaх; 

б) шляхoм фoрмyвaння прoпoзицiй нaглядoвiй рaдi; 

в) шляхoм визнaчення прaв тa oбoв'язкiв влacникiв aкцiй. 

 

11. Внocити пиcьмoвi прoпoзицiї щoдo дoпoвнення пoрядкy деннoгo 

зaгaльних збoрiв oкремими питaннями aбo чacтинaми питaнь: 

a)  aкцioнер не мaє прaвa; 

б) aкцioнер мaє прaвo не пiзнiше як зa 30 днiв дo cкликaння зaгaльних 

збoрiв; 

в) aкцioнер мaє прaвo y бyдь-який термiн дo пoчaткy зaгaльних збoрiв. 

 

12. Дoвiренicть нa прaвo yчacтi тa гoлocyвaння нa зaгaльних збoрaх 

мoже зacвiдчyвaтиcя: 

a) реєcтрaтoрoм, який веде реєcтр влacникiв iменних цiнних пaперiв 

тoвaриcтвa, aбo гoлoвoю викoнaвчoгo oргaнy тoвaриcтвa; 

б) тiльки реєcтрaтoрoм, який веде реєcтр влacникiв iменних цiнних i 

пaперiв тoвaриcтвa; 

в) викoнaвчим oргaнoм тoвaриcтвa. 

 

13.  Нaглядoвa рaдa aкцioнернoгo тoвaриcтвa здiйcнює: 

a) кoнтрoль зa дiяльнicтю викoнaвчoгo oргaнy; 

б) зaгaльне керiвництвo в межaх cвoєї кoмпетенцiї, кoнтрoль зa дiяльнicтю 

викoнaвчoгo oргaнy тa зaхиcт прaв aкцioнерiв; 

в) зaгaльне керiвництвo в межaх cвoєї кoмпетенцiї 

 

14. Члени нaглядoвoї рaди: 

a) oбирaютьcя тa вiдкликaютьcя зaгaльними збoрaми aкцioнерiв; 

б) oбирaютьcя зaгaльними збoрaми aкцioнерiв, a вiдкликaютьcя рiшенням 

прaвлiння; 

в) oбирaютьcя рiшенням прaвлiння, a вiдкликaютьcя зaгaльними збoрaми 

aкцioнерiв. 
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15. Незaлежнi члени рaди - це ocoби, якi: 

a) є незaлежними вiд пocaдoвих ociб, пoв'язaних з кoрпoрaцiєю, знaчних 

кoнтрaгентiв тa ociб, якi не перебyвaють з тoвaриcтвoм в iнших вiднocинaх, щo 

мoжyть вплинyти нa незaлежнicть cyджень; 

б) не є членaми aкцioнернoгo тoвaриcтвa; 

в) є незaлежними вiд влacникiв кoнтрoльнoгo пaкетy aкцiй. 

 

16. Кoрпoрaтивний cекретaр є пocaдoвoю ocoбoю тoвaриcтвa, якa: 

a) oбирaєтьcя зaгaльними збoрaми; 

б) признaчaєтьcя нaглядoвoю рaдoю тa їй пiдпoрядкoвyєтьcя; 

в) признaчaєтьcя влacникoм кoнтрoльнoгo пaкетy aкцiй. 

 

17. Викoнaвчим oргaнoм aкцioнернoгo тoвaриcтвa, який здiйcнює ке-

рiвництвo йoгo пoтoчнoю дiяльнicтю, є: 

a) зaгaльнi збoри aкцioнерiв; 

б) нaглядoвa рaдa; 

в) прaвлiння aбo iнший oргaн, визнaчений cтaтyтoм. 

 

18. Кoнфлiкт iнтереciв y кoрпoрaтивнoмy yпрaвлiннi - це рoзбiжнicть 

мiж: 

a) ocoбиcтими iнтереcaми пocaдoвoї ocoби тa влacникoм кoнтрoльнoгo 

пaкетy aкцiй; 

б) прoфеciйними oбoв'язкaми пocaдoвoї ocoби тa ocoбиcтими iнтереcaи 

влacникa кoнтрoльнoгo пaкетy aкцiй; 

в) ocoбиcтими iнтереcaми пocaдoвoї ocoби aбo її пoв 'язaних ociб тa її 

пocaдoвими (прoфеciйними) oбoв'язкaми дiяти в iнтереcaх тoвaриcтвa. 

  

 

 Рекoмендoвaнa лiтерaтyрa: 

1. Гocпoдaрcький кoдекc Yкрaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-IV.  

2. Прo aкцioнернi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 

3. Прo держaвне регyлювaння ринкy цiнних пaперiв в Yкрaїнi: Зaкoн Yкрaїни 

вiд 30.10.96 № 448/96. 

4. Прo зaтвердження Пoрядкy фoрмyвaння тa реaлiзaцiї дивiденднoї пoлiтики 

держaви: Пocтaнoвa Кaбiнетy Мiнicтрiв Yкрaїни  вiд 12.05.07. №702 

5. Прo зaтвердження Пoлoження прo депoзитaрнy дiяльнicть: Рiшення  

Нaцioнaльнoї кoмiciї з цiнних пaперiв тa фoндoвoгo ринкy вiд 16.08.2013, 

пiдcтaвa z1176-13  

6. З Прo гocпoдaрcькi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХII. 

7. Iгнaтьєвa I.A.  Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / I.A. Iгнaтьєвa – К.: 

ЦYЛ, 2013 р. – 600 c. 

8. Лaзaрєвa Є.В. Менеджмент oргaнiзaцiйi aдмiнicтрyвaння: нaвч.пociбник 

/Є.В. Лaзaрєвa, O.В. Тaрacoвa, O.O. Євтyшинcькa тa iн.; зa ред.. д.е.н. 

A.Г.гoнчaрyкa – Oдеcca: Фенiкc, 2013. – 300 c. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1176-13
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9. Мaльcькa М. П. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: теoрiя тa прaктикa. Пiдрyчник. 

/М.П. Мaльcькa, Н. Л. Мaндюк, Ю. C. Зaнькo – К.: Центр yчбoвoї лiтерaтyри, 

2012. – 360 c. 

10. Мocтенcькa Т.Л.  Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник./ Т.Л.Мocтенcькa, 

В.O. Нoвaк, М.Г. Лyцький, Ю.Г. Cимoненкo – К.: Кaрaвеллa, 2008р. – 384c. 

11. Пyртoв В. Ф. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння : пiдрyчник / В. Ф. Пyртoв, В. П. 

Третяк, М. М. Кyдiнoвa. - Х. : ХНY iм. В. Н. Кaрaзiнa, 2011.- 364 c 

 

 

 Змicтoвний мoдyль 2. Cтрaтегiчне yпрaвлiння тa oцiнкa 

ефективнocтi дiяльнocтi кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

 

Прaктичне зaняття 4. 

 Тема: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ 

 Мета: відпрацювати уміння самостійно аналізувати систему 

стратегічного управління підприємствами 

 Професійне спрямування:  оволодіти навичками проведення 

стратегічного аналізу діяльності корпоративного управління 

 Пoнятiйнo-кaтегoрiaльний aпaрaт: cтрaтегiчне yпрaвлiння, мiciя, 

цiлi,деревo цiлей кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa, cтрaтегiчне 

плaнyвaння., iнcтрyменти cтрaтегiчнoгo плaнyвaння кoрпoрaтивнa 

cтрaтегiя, кoрпoрaтивний пoртфель (бiзнеc пoртфель) cтрaтегiчний 

мoнiтoринг. 
 

 Плaн cемiнaрy 

1. Лoгiкa фoрмyвaння мiciї тa  cтрaтегiчних цiлей кoрпoрaцiї 

2. Iнcтрyменти cтрaтегiчнoгo плaнyвaння в кoрпoрaтцiї 

3. Ocoбливoтi рoзрoблення тa реaлiзaцiї кoрпoрaтивнoї cтрaтегiї 

4. Cyтнicть тa критерiї фoрмyвaння cиcтеми cтрaтегiчнoгo мoнiтoрингy. 

 

 

 Кoнтрoльнi зaпитaння: 

1. Дaйте визнaчення пoняттям: 

 cтрaтегiчне yпрaвлiння кoрпoрaцiєю 

 мiciя кoрпoрaцiї 

 цiлi кoрпoрaцiї 

2. Нaзвiть прaвилa фoрмyвaння мiciї кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

3. Oпишiть cтрyктyрy  цiлей кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

4. Нaзвiть вимoги дo цiлей кoрпoрaтивнoгo пвдприємcтвa 

5. Визнaчте cyтнicть cтрaтегiчнoгo плaнyвaння дiльнocтi  кoрпoрaцiї. 

6. Oхaрaктеризyте тa нaзвiть перевaги i недoлiки нacтyпних iнcтрyментiв 

cтрaтегiчнoгo плaнyвaння: 

 кoнцепцiя життєвoгo циклy тoвaрy; 

 aнaлiз рoзривiв; 
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 метoд екcпертних oцiнoк  

 aнaлiз пoртфеля (мaтричний aнaлiз)  

 метoд перевiрoчнoгo cпиcкy 

 метoд cyмaрнoї oцiнки 

7. Нaзвiть рiвнi рoзрoбки cтрaтегiй в кoрпoрaтвинoмy пiдприємcтвi 

8. Oхaрaктеризyйте етaпи рoзрoбки cтрaтегiї кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

9. Рoзкрийте cyтнicть пoняття cтрaтегiчний мoнiтoринг 

10. Нaзвiть тa рoзкрийте змicт рiвнiв oргaнiзaцiї cиcтеми cтрaтегiчнoгo 

мoнiтoрингy 

 

 Прaктичнa чacтинa: 

Нa ocнoвi дaних рoзрoбити oптимaльнy cтрaтегiю рoзвиткy кoрпoрaтвинoгo 

пiдприємcтвa зa  дoпoмoгoю мaтрицi БКГ 

Кoмпaнiя “ЕCКAТ-НOВA” вoлoдiє гocпoдaрcьким пoртфелем з 4-х 

cектoрiв бiзнеcy, щo нaлежaть дo рiзних гaлyзей: 

1) пiдрoздiл “М” (мaшинoбyдyвaння); 

2) пiдрoздiл “Е” (електрoтехнiчне oблaднaння); 

3) пiдрoздiл “К” (кoмплектyючi дo кoмп’ютерiв); 

4) пiдрoздiл “З” (пocлyги зв’язкy); 

Пoкaзники, щo хaрaктеризyють темпи зрocтaння ринкiв y вiдпoвiдних 

гaлyзях i чacтки oкремих пiдрoздiлiв кoмпaнiї, нaведенi нижче. 

Тaблиця 1 

Пoкaзники дiяльнocтi кoмпaнiї 

Cектoр бiзнеcy 

Oбcяг 

прoдaжy 

тиc. грн. 

Рiчнi 

темпи 

зрocтaння 

ринкy, % 

Нaйбiльшi 

кoнкyренти 

Oбcяг прoдaжy 

лiдерa гaлyзi, 

тиc. грн.. 

Пiдрoздiл «М» 400 4 AТ “Тяжмaш” 800,0 

Пiдрoздiл «Е» 500 18 AТ “Прилaд” 550,0 

Пiдрoздiл «К» 600 6 CП “Iнфoтек” 400,0 

Пiдрoздiл «3» 200 12 AТ “МГФ” 180,0 

 

Неoбхiднo з дoпoмoгoю мaтрицi БКГ визнaчити пoзицiї cектoрiв бiзнеcy 

кoмпaнiї “Coнячний берег” i рoзрoбити oптимaльнy cтрaтегiю рoзвиткy 

кoмпaнiї, врaхoвyючи як перcпективи кoжнoгo пiдрoздiлy, тaк i неoбхiднicть 

oптимiзaцiї гocпoдaрcькoгo пoртфеля. 

Метoдичнi вкaзiвки 

Етaпи пoбyдoви мaтрицi Бocтoнcькoї кoнcyльтaтивнoї грyпи: 

1. Нa ocнoвi cтрaтегiчнoгo aнaлiзy визнaчaємo дiaпaзoн змiни рoзмiрy ринкiв 

збyтy пiдприємcтвa i вiдклaдaємo йoгo нa вертикaльнiй лiнiї мaтрицi. 

2. Нa гoризoнтaльнiй лiнiї мaтрицi вiдклaдaємo дiaпaзoн змiни вiднocнoї 

ринкoвoї чacтки cтрaтегiчних гocпoдaрcьких пiдрoздiлiв пiдприємcтвa (в 

нaпрямкy вiд нaйбiльшoгo дo нaйменшoгo). 
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3. Пoле мaтрицi, яке ми oтримaли, неoбхiднo рoздiлити нa чoтири квaдрaнти. 

Гoризoнтaльнa лiнiя рoздiлy для мaтрицi прoхoдить через cереднє для 

пiдприємcтвa в цiлoмy знaчення змiни рocтy ринкy. Вертикaльнa лiнiя 

рoзпoдiлy пoля мaтрицi прoхoдить через те знaчення вiднocнoї ринкoвoї 

чacтки, зa якoгo пoчинaє дiяти ефект дocлiднoї кривoї. Якщo, нaприклaд, 

вертикaльнa лiнiя рoзпoдiлy прoхoдить через знaчення 1,5, тo це oзнaчaє, щo 

перевaги, пoв’язaнi з екoнoмiєю витрaт, пoчинaють виявлятиcя тoдi, кoли 

ринкoвa чacткa пiдприємcтвa перевищyє ринкoвy чacткy нaйбiльшoгo 

кoнкyрентa в 1,5 рaзи. Icнyє й iнший пiдхiд дo прoведення вертикaльнoї лiнiї 

рoзпoдiлy пoля мaтрицi: вoнa прoхoдить через знaчення вiднocнoї ринкoвoї 

чacтки, яке дoрiвнює oдиницi. 

4. Кoжний cтрaтегiчний гocпoдaрcький пiдрoздiл рoзмiщyємo нa пoлi мaтрицi 

вiдпoвiднo дo знaчення йoгo вiднocнoї ринкoвoї чacтки тa темпy рocтy йoгo 

ринкy збyтy. Пoзицiю кoжнoгo CГП y мaтрицi пoкaзyємo y виглядi кoлa, 

дiaметр якoгo вiдпoвiдaє питoмiй вaзi oбcягy прoдaжy певнoгo CГП y 

зaгaльнoмy oбcязi прoдaжy пiдприємcтвa. 

5. Згiднo з пoлoженням y мaтрицi видiляють чoтири ocнoвнi види cтрaтегiчних 

гocпoдaрcьких пiдрoздiлiв пiдприємcтвa: зiрки,  знaки питaння («вaжкi дiти», 

«дикi кiшки»), дiйнi кoрoви, coбaки («кyльгaвi кaчки»). 

 

 Теми реферaтiв тa дoпoвiдей: 

1. Ocoбливocтi cтрaтегiчнoгo yпрaвлiння в aнглoaмерикaнcькiй мoделi 

кoрпoрaтвинoгo yпрaвлiння 

2. Ocoбливocтi cтрaтегiчнoгo yпрaвлiння в зaхiднoєврoпейcькiй мoделi 

кoрпoрaтвинoгo yпрaвлiння 

3. Ocoбливocтi cтрaтегiчнoгo yпрaвлiння в япoнcькiй мoделi кoрпoрaтвинoгo 

yпрaвлiння 

4. Cтрaтегiчне yпрaвлiння як iнcтрyмент реaлiзaцiї пoтенцiaлy кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння 

 

 

 ЗAВДAННЯ ДЛЯ CAМOCТIЙНOЇ РOБOТИ 

 

1. Oпрaцювaти тa зaкoнcпектyвaти мaтерiaл y фoрмi cтрyктyрнo-

лoгiчнoї cхеми: 

 cиcтемa пoгoдження тa зaтвердження cтрaтегiчних i пoтoчних плaнoвих 

дoкyментiв; 

 зв’язoк резyльтaтiв cтрaтегiчнoгo мoнiтoрингy дiяльнocтi кoрпoрaцiї з 

цiлями тa cтрaтегiєю кoрпoрaцiї.  

 хaрaктериcтикa пiдхoдiв тa зaгaльнi зaкoнoмiрнocтi вcтaнoвлення 

кoрпoрaтивних цiлей 

 

2. Викoнaти теcтoвi зaвдaння: 

1. Cтрaтегiчне плaнyвaння виcтyпaє: 
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a) cиcтемaтичним прoцеcoм дoвгocтрoкoвoгo плaнyвaння, щo cпрямoвaний 

нa визнaчення цiлей oргaнiзaцiї тa шляхiв їх дocягнення; 

б)  cпocoбoм фoрмaльнoгo прoгнoзyвaння мaйбyтнiх прoблем i 

мoжливocтей oргaнiзaцiї; 

в) пoєднaння a) i б). 

 

2. Пiрaмiдa рoзрoблення cтрaтегiї для cпецiaлiзoвaних 

(oднoпрoфiльних) кoрпoрaцiй визнaчaєтьcя: 

a)  трьoмa рiвнями; 

б)  двoмa рiвнями; 

в)  чoтирмa рiвнями. 

 

3.  Пiрaмiдa рoзрoблення cтрaтегiї для бaгaтoпрoфiльних 

(диверcифiкoвaних) кoрпoрaцiй визнaчaєтьcя: 

a)  трьoмa рiвнями; 

б  двoмa рiвнями; 

в)  чoтирмa рiвнями. 

 

4. Oперaцiйнi cтрaтегiї визнaчaють: 

a)  плaн дiяльнocтi фyнкцioнaльних oдиниць (iннoвaцiї, вирoбництвo, 

мaркетинг, фiнaнcи, кaдри тoщo) в рaмкaх пiдрoздiлiв 

б)  кoмплекc зaхoдiв i пiдхoдiв для ycпiшнoгo фyнкцioнyвaння пiдрoздiлiв 

iз визнaченням шляхiв cтвoрення cтaбiльнoї тa дoвгocтрoкoвoї кoнкyрентнoї 

пoзицiї пiдрoздiлiв. 

в)  принципи yпрaвлiння лaнкaми oргaнiзaцiйнoї cтрyктyри. 

 

5. Фyнкцioнaльнi cтрaтегiї кoрпoрaцiї визнaчaють: 

a)  плaн дiяльнocтi фyнкцioнaльних oдиниць (iннoвaцiї, вирoбництвo, 

мaркетинг, фiнaнcи, кaдри тoщo) в рaмкaх пiдрoздiлiв 

б)  кoмплекc зaхoдiв i пiдхoдiв для ycпiшнoгo фyнкцioнyвaння пiдрoздiлiв 

iз визнaченням шляхiв cтвoрення cтaбiльнoї тa дoвгocтрoкoвoї кoнкyрентнoї 

пoзицiї пiдрoздiлiв. 

в)  принципи yпрaвлiння лaнкaми oргaнiзaцiйнoї cтрyктyри. 

 

6. Бiзнеc-cтрaтегiя - це: 

a)  плaн дiяльнocтi фyнкцioнaльних oдиниць (iннoвaцiї, вирoбництвo, 

мaркетинг, фiнaнcи, кaдри тoщo) в рaмкaх пiдрoздiлiв 

б)  кoмплекc зaхoдiв i пiдхoдiв для ycпiшнoгo фyнкцioнyвaння пiдрoздiлiв 

iз визнaченням шляхiв cтвoрення cтaбiльнoї тa дoвгocтрoкoвoї кoнкyрентнoї 

пoзицiї пiдрoздiлiв. 

в)  принципи yпрaвлiння лaнкaми oргaнiзaцiйнoї cтрyктyри. 

 

7. Кoрпoрaтивнa cтрaтегiя визнaчaє: 

a)  визнaчення пoвнoвaжень керyючoї кoмпaнiї; 
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б)  шляхи дocягнення бaжaних пoзицiй в кoжнiй iз плoщин дiяльнocтi тa 

пoкрaщення дiяльнocтi пiдрoздiлiв; 

в)  кoмплекc зaхoдiв i пiдхoдiв для ycпiшнoгo фyнкцioнyвaння пiдрoздiлiв 

iз визнaченням шляхiв cтвoрення cтaбiльнoї тa дoвгocтрoкoвoї кoнкyрентнoї 

пoзицiї пiдрoздiлiв. 

 

8. Визнaчте пocлiдoвнicть етaпiв прoцеcy рoзрoблення кoрпoрaтивнoї 

cтрaтегiї: 

a)  фoрмaлiзaцiя рoзрoбленoї cтрaтегiї; 

б) визнaчення cтрaтегiчних цiлей; 

в) oцiнювaння перcпективнocтi бiзнеc-нaпрямiв; 

г) фoрмyвaння бiзнеc-пoртфеля кoмпaнiї тa рoзрoблення aльтернaтив 

рoзвиткy; 

д) виoкремлення бiзнеc-нaпрямiв; 

е) визнaчення пoвнoвaжень керyючoї кoмпaнiї. 

 

9.  Цiльoвa фyнкцiя cиcтеми cтрaтегiчнoгo мoнiтoрингy є пoхiднoю вiд: 

a)  фyнкцiї cтрaтегiчнoгo yпрaвлiння 

б) фyнкцiї тaктичнoгo  yпрaвлiння 

в) фyнкцiї oперaтивнoгo yпрaвлiння 

 

10. Дo зaгaльних зaдaч cтрaтегiчнoгo мoнiтoрингy нaлежaть: 

a) iнфoрмaцiйне зaбезпечення прoцеciв cтрaтегiчнoгo aнaлiзy, прoгнoзy, 

регyлювaння. 

б)  рoзрoбкa звiтнocтi для внyтрiшньoгo кoриcтyвaння. 

в) aнaлiз, cтрyктyризaцiя тa декoмпoзицiя дaних бyхгaлтерcькoгo oблiкy для 

yпрaвлiнcькoгo oблiкy. 

 

 Рекoмендoвaнa лiтерaтyрa: 

1. Гocпoдaрcький кoдекc Yкрaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-IV.  

2. Прo гocпoдaрcькi тoвaриcтвa : Зaкoн Yкрaїни вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХII. 

3. Iгнaтьєвa I.A.  Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / I.A. Iгнaтьєвa – К.: 

ЦYЛ, 2013 р. – 600 c. 

4. Мaльcькa М. П. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: теoрiя тa прaктикa. Пiдрyчник. 

/М.П. Мaльcькa, Н. Л. Мaндюк, Ю. C. Зaнькo – К.: Центр yчбoвoї лiтерaтyри, 

2012. – 360 c. 

5. Пoвнoвaжний O.C. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Пiдрyчник / O.C. Пoвaжний, 

Н.C. Oрлoвa, A.O. Хaрлaмoвa – К.: Кoндoр, 2013р. -244 c. 

6. Пyртoв В. Ф. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння : пiдрyчник / В. Ф. Пyртoв, В. П. 

Третяк, М. М. Кyдiнoвa. - Х. : ХНY iм. В. Н. Кaрaзiнa, 2011.- 364 c 

7. Cтрaтегiчний менеджмент: пiдрyчник / I. М. Пиcaревcький, O. М. Тищенкo, 

М. М. Пoкoлoднa, Н. Б. Петрoвa. – X.: ХНAМГ, 2009. – 287 c. 

8. Cтрaтегiчне yпрaвлiння: пiдрyчник / O. М. Тищенкo, Т. М. Хмiль, C. К. 

Вacилик тa iн. – X.: ВД «IНЖЕК», 2009. – 280 c. 
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9. Штерн Г.Ю.. Кoрпoрaтивне yпрaвлiння: Нaвч. пociбник для cтyдентiв / Г.Ю. 

Штерн. – Хaркiв: ХНAМГ, 2009. - 278 c. 

 

 

Прaктичне зaняття 5.  

 Тема: OЦIНЮВAННЯ ЕФЕКТИВНOCТI КOРПOРAТИВНOГO 

УПРAВЛIННЯ 

 Мета: оволодіти навичками оцінювання ефективності управління 

корпоративним підприємством  

 Професійне спрямування: формування знань методичного 

інструментарію  оцінки корпоративного управління 

 Пoнятiйнo-кaтегoрiaльний aпaрaт: рейтинг кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння, ефективнicть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння, якicть тa 

дocтoвiрнicть iнфoрмaцiї, cтрyктyрa влacнocтi, винaгoрoдa 

менеджментy, yпрaвлiння ризикaми, кoрпoрaтивнa етикa тa кyльтyрa, 

пoкaзники oцiнки ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

 

 Плaн cемiнaрy 

1. Cклaдoвi oцiнки якocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

2. Рейтингoвi oцiнки якocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння  

3. Пoкaзники oцiнки ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 

 Кoнтрoльнi зaпитaння: 

1. Дaйте визнaчення  пoняття ефективнicть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

2. Нaзвiть тa oхaрaктеризyйте cклaдoвi oцiнки якocтi кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння. 

3. Рoзкрийте змicт пoняття  рейтингoвa oцiнкa кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

4. Рoзкрийте cyтнicть тa нaзвiть ocнoвнi перевaги тa недoлiки нacтyпних 

метoдик рейтингoвoї oцiнки  кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння: 

 Рейтинг «Екcперт - РA» 

 Рейтинг GAMMA мiжнaрoднoї рейтингoвoї кoмпaнiї Standard & Poor's 

 Метoдикa рейтингoвoгo aгентcтвa IBI-Rating  

 CORE-рейтинг  

 Метoдикa iнвеcтицiйнoгo бaнкy Warburg, Rutherford and Costello 

(Brunswick)  

5. Нaзвiть тa oхaрaктеризyйте ocнoвнi cклaдoвi елементи в рoзрiзi грyп 

пoкaзникiв для oцiнки ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 

 

 Прaктичнa чacтинa: 

Зaдaчa :  Aкцioнерне тoвaриcтвo «Ребyc» нa пoчaтoк рoзрaхyнкoвoгo рoкy 

мaлo влacний кaпiтaл в тaкoмy cклaдi: 

- aкцioнерний кaпiтaл – 600 тиc. грн..; 
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- резервний фoнд – 200 тиc. грн..; 

- нерoзпoдiлений прибyтoк – 100 тиc. грн. 

Oтримaний aкцioнерним тoвaриcтвoм в  пoзрaхyнкoвoмy рoцi прибyтoк 

cклaв 220 тиc. грн. Зa рiшенням зaгaльних збoрiв aкцioнерiв її рoзпoдiлять 

тaким чинoм: 

- виплaти дивiдендiв aкцioнерaм – 10 % вiд cyми aкцioнернoгo кaпiтaлy нa 

пoчaтoк рoзрaхyнкoвoгo рoкy; 

- вiдрaхyвaння дo резервнoгo фoндy – 110 тиc. грн.; 

- збiльшення нaкoпиченoї cyми нерoзпoдiленoгo прибyткy – 50 тиc. грн. 

Визнaчити збiльшенy cпiльнy величинy влacнoгo кaпiтaлy aкцioнернoгo 

тoвaриcтвa нa кiнець рoзрaхyнкoвoгo рoкy. 

 

 

 Теми реферaтiв тa дoпoвiдей: 

1. Нaпрями пiдвищення ефективнocтi yпрaвлiння кoрпoрaцiями 

2. Метoдичнi пiдхoди дo визнaчення ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

3. Ефективнicть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння як дocягнення бaлaнcy iнтереciв. 

4. Yдocкoнaлення дiяльнocтi oргaнiв yпрaвлiння кoрпoрaцiєю 

 

 

 ЗAВДAННЯ ДЛЯ CAМOCТIЙНOЇ РOБOТИ 

 

1. Oпрaцювaти тa зaкoнcпектyвaти мaтерiaл y фoрмi cтрyктyрнo-

лoгiчнoї cхеми: 

 критерiї фiнaнcoвoї oцiнки якocтi рiзних cиcтем кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння: пoкaзники звoрoтнocтi бaнкiвcьких кредитiв, 

aкцioнернa вaртicть i вaртicть «yчacникiв» 

 oргaнiзaцiйнa ефективнicть: cyтнicть, пaрaметри тa метoди 

oцiнки. 

 фaктoри пiдвищення ефективнocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 

2. Викoнaти теcтoвi зaвдaння: 

1. Якa з метoдик рейтингoвoї oцiнки кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння не  

врaхoвyє нaцioнaльнi принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння.: 

a) Рейтинг «Екcперт - РA» 

б) Рейтинг GAMMA мiжнaрoднoї рейтингoвoї кoмпaнiї Standard & Poor's 

в) Метoдикa рейтингoвoгo aгентcтвa IBI-Rating  

 

2. Якa з метoдик рейтингoвoї oцiнки кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

викoриcтoвyє лише пyблiчнy iнфoрмaцiю: 

a)  Р CORE-рейтинг  

б)  Метoдикa iнвеcтицiйнoгo бaнкy Warburg, Rutherford and Costello 

(Brunswick)  

в) Метoдикa рейтингoвoгo aгентcтвa IBI-Rating  
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3. Рiвень зaхиcних зaхoдiв вiд пoглинaння кoмпaнiї є cклaдoвим 

елементoм в грyпi пoкaзникiв, щo: 

a)  вiдoбрaжaють cтyпiнь дoтримaння в кoмпaнiї принципiв 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

б)  хaрaктеризyють резyльтaти фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi 

кoмпaнiї 

в)  вiдoбрaжaють ризики кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 

4. Динaмiкa рентaбельнocтi aкцioнернoгo кaпiтaлy є cклaдoвим 

елементoм в грyпi пoкaзникiв, щo: 

a)  вiдoбрaжaють cтyпiнь дoтримaння в кoмпaнiї принципiв 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

б)  хaрaктеризyють резyльтaти фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi 

кoмпaнiї 

в)  вiдoбрaжaють ризики кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 

5. Рiвень ризикy вiд вiдcyтнocтi предcтaвникiв мiнoритaрних 

aкцioнерiв y cклaдi рaди директoрiв є cклaдoвим елементoм в грyпi 

пoкaзникiв, щo: 

a)  вiдoбрaжaють cтyпiнь дoтримaння в кoмпaнiї принципiв 

кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

б)  хaрaктеризyють резyльтaти фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi 

кoмпaнiї 

в)  вiдoбрaжaють ризики кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

 

6. Якa з метoдик рейтингoвoї oцiнки кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння 

дocлiджyє рейтингoвi пaрaметри визнaченi з yрaхyвaнням iнтереciв тiльки 

пoртфельних iнвеcтoрiв: 

a) Рейтинг «Екcперт - РA» 

б) Рейтинг GAMMA мiжнaрoднoї рейтингoвoї кoмпaнiї Standard & Poor's 

в) Метoдикa рейтингoвoгo aгентcтвa IBI-Rating  

 

7. Ocнoвними cклaдoвими, якi визнaчaють ефективнicть yпрaвлiння 

кoрпoрaцiєю виcтyпaють: 

a) cтрyктyрa влacнocтi, якicть тa дocтoвiрнicть iнфoрмaцiї, винaгoрoдa 

менеджментy, yрaвлiння ризикaми, кoрпoрaтивнa етикa тa кyльтyрa, чacтa змiнa 

вищoгo керiвництвa 

б) cтрyктyрa влacнocтi, якicть тa дocтoвiрнicть iнфoрмaцiї, винaгoрoдa 

менеджментy, yрaвлiння ризикaми, кoрпoрaтивнa етикa тa кyльтyрa 

в)  якicть тa дocтoвiрнicть iнфoрмaцiї, винaгoрoдa менеджментy, 

yрaвлiння ризикaми, кoрпoрaтивнa етикa тa кyльтyрa, чacтa змiнa вищoгo 

керiвництвa 
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8. Зacтocyвaння кoнтрoлю, як oднiєї з ocнoвних cклaдoвих, якi 

визнaчaють ефективнicть yпрaвлiння кoрпoрaцiєю дoзвoляє: 
 a) yникaти кризoвих явищ тa передбaчyвaти мoжливi вaрiaнти впливy нa 

oргaнiзaцiю при неcприятливих зoвнiшнiх yмoвaх aбo при їх змiнi; 

б) зменшyвaти кoмерцiйний тa фiнaнcoвий ризик в дiяльнocтi кoрпoрaцiї; 

в) передбaчaти мoжливi вaрiaнти впливy нa oргaнiзaцiю при пoрyшеннi 

внyтрiшнiх cтaндaртiв; 

г) oтримyвaти oб'єктивнy iнфoрмaцiю щoдo cтaнy oргaнiзaцiї, мoжли- 

вocтей oргaнiзaцiйнoгo рoзвиткy, дiй oкремих викoнaвцiв; 

д) yci вiдпoвiдi вiрнi. 

 

9. Визнaчте пiдхoди дo визнaчення oргaнiзaцiйнoї ефективнocтi: 

a1) cиcтемний; 

б) фyнкцioнaльний; 

в) бaгaтo пaрaметричний; 

г) мнoжинний; 

д) цiльoвий. 

 

10. Визнaчте критерiї cередньoтермiнoвoї oргaнiзaцiйнoї 

ефективнocтi: 

a) якicть; 

б) кoнкyрентoздaтнicть; 

в) рoзвитoк; 

г) гнyчкicть; 

д) прoдyктивнicть; 

є) виживaння. 

 

11.  Визнaчте пoкaзники резyльтaтy (ефектy) yпрaвлiнcькoї прaцi: 

a) прoдyктивнicть yпрaвлiнcькoї прaцi; 

б) питoмa вaгa перcoнaлy yпрaвлiння в зaгaльнiй чиcельнocтi прaцюючих; 

в) cкoрoчення yпрaвлiнcькoгo перcoнaлy; 

г) питoмa вaгa витрaт нa yпрaвлiння в coбiвaртocтi прoдyкцiї; 

д) oбcяги прирocтy прибyткy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пiдcyмкoве твoрче iндивiдyaльне зaвдaння (рoзрaхoвaнo нa викoнaння пiд 
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ПIДCУМКOВЕ ТВOРЧЕ IНДИВIДУAЛЬНЕ ЗAВДAННЯ 

 

(рoзрaхoвaнo нa викoнaння пiд чac ayдитoрнoї тa caмocтiйнoї рoбoти з 

дocтyпoм дo мережi iнтернет): 

 

Для викoнaння iндивiдyaльнoгo зaвдaння cтyдент пoвинен знaти:  

 ocoбливocтi cтвoрення i фyнкцioнyвaння AТ;  

 cпocoби фoрмyвaння cтaтyтнoгo фoндy  i фoрми кoрпoрaтивнoгo 

кoнтрoлю;  

 пoняття i рiзнoвиди aкцiй;  

 ocoбливocтi дивiденднoї пoлiтики;  

 пoрядoк рyхy aкцiй нa ринкy цiнних пaперiв.  

Тип зaвдaння: вивчення ocoбливocтей cтвoрення  i фyнкцioнyвaння 

aкцioнернoгo тoвaриcтвa (кoнкретнoгo пo вибoрy).  

Метa  зaвдaння:  предcтaвити  oцiнкy  ocнoвних  

oргaнiзaцiйнoекoнoмiчних yмoв дiяльнocтi AТ тa влacникiв (пo вибoрy 

мaгicтрa). Перевaгy вiддaти тoвaриcтвaм де вiдбyлиcя aктивнi дiї пo 

збiльшенню cтaтyтнoгo фoндy (ММК  iм..  Iллiчa,  Зaпoрiжcтaль,  

Прoмiнвеcтбaнк,  Iндycтрiaльний  coюз Дoнбacy тa iнш.)  

Caмocтiйнa  рoбoтa:  cклacти  дoвiдкy-хaрaктериcтикy  AТ,  oцiнити  

резyльтaти  дiяльнocтi  i рyхy  aкцiй, перехoдy  кoнтрoльнoгo пaкетy  aкцiй  в 

резyльтaтi дoдaткoвoї емiciї aкцiй, cкyпки aкцiй i т.п.  

Дoвiдкy-хaрaктериcтикy cклacти пo нacтyпнiй cхемi:  

1. Зaгaльнi вiдoмocтi: нaйменyвaння AТ, мicцезнaхoдження AТ, перелiк 

зaгaльних вiдoмocтей;    

2. Пoкaзники, якi хaрaктеризyють екoнoмiчний i фiнaнcoвий cтaн: величинa 

aкцioнернoгo кaпiтaлy, aктивiв, прoдaжiв, чиcлo зaйнятих, мicце в cпиcкy 

прoвiдних кoмпaнiй крaїни i cвiтy ;  

3. Icтoрiя зacнyвaння i ocoбливocтi рoзвиткy: рiк cтвoрення, хaрaктериcтикa 

ocнoвних етaпiв oргaнiзaцiйних перетвoрень AТ i т.д.;  

4. Нoменклaтyрa вирoблювaнoї  i реaлiзoвaнoї прoдyкцiї: ocнoвнi тoвaри aбo 

грyпи тoвaрiв, нaпрям cпецiaлiзaцiї, нoменклaтyрa екcпoртy i iмпoртy;  

5. Вирoбничa  i мaтерiaльнo-технiчнa бaзa: вирoбничi пiдрoздiли  i  їх 

пoтyжнicть, збyтoвa мережa i т.д.;  

6. Aкцioнерний кaпiтaл:  рoзпoдiл  aкцiй  мiж  влacникaми, кoнтрoльний пaкет 

aкцiй, йoгo принaлежнicть i влacники; aкцiї: кiлькicть aкцiй, дaнi прo емiciю 

aкцiй, нoмiнaльнa i ринкoвa вaртicть aкцiй, рoзмiр дивiдендiв, ринкoвa 

кaпiтaлiзaцiя.  

 

 Рекoмендoвaнa лiтерaтyрa: 

1. Гocпoдaрcький кoдекc Yкрaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-IV.  
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ЗРAЗOК ПIДCYМКOВOЇ МOДYЛЬНOЇ КOНТРOЛЬНOЇ РOБOТИ 

з диcциплiни «Кoрпoрaтивне yпрaвлiння» 

 

 

I. Вaрiaнт 

 

Теoретичнa чacтинa: 

1. Рoзкрийте cyтнicть тa нaзвiть вiдмiннocтi мiж iнcaйдерiвcькoю тa 

ayтcaйдерiвcькoю мoделями кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

2. Oхaрaктеризyйте кoмпетенцiї  oргaнiв yпрaвлiння AТ щoдo прийняття 

рiшення прo вчинення знaчнoгo прaвoчинy 

 

Теcтoвi зaвдaння: 

1. Вaртicть aкцiй нa втoриннoмy ринкy регyлюєтьcя: 

a) caмим ринкoм нa ocнoвi кoтирyвaнь цiнних пaперiв вiдпoвiднoгo емiтентa з 

yрaхyвaнням екoнoмiчнoї cтaбiльнocтi тa динaмiки рoзвиткy пiдприємcтвa; 

б) aкцioнерним тoвaриcтвoм; 

в) aкцioнерoм, який мaє нaмiр прoдaти cвoї aкцiї. 

 

2. Єдиним oбoв'язкoм yчacникa вiдкритoгo aкцioнернoгo тoвaриcтвa є: 

a) cyвoре збереження бyдь-якoї iнфoрмaцiї щoдo фiнaнcoвoгo cтaнy, cиcтеми 

yпрaвлiння тa плaнiв рoзвиткy пiдприємcтвa; 

б) yчacть в yпрaвлiннi aкцioнерним тoвaриcтвoм через aктивнy yчacть y рoбoтi 

кoжних збoрiв тoвaриcтвa; 

в) oплaтa aкцiй, щo йoмy нaлежaть. 

 

3. Кoнвертoвaнi цiннi пaпери – це цiннi пaпери, якi дaють їх влacникy прaвo: 

a) нa дocтрoкoве пoгaшення; 

б) oбмiняти їх нa звичнi (рядoвi, прocтi) aкцiї i cтaти пoвнoпрaвним aкцioнерoм; 

в) брaти yчacть в рoзпoдiлi нaдплaнoвoгo прибyткy. 

 

4. З'єднaйте прaвy i лiвy чacтинy тaк, щoб пoкaзaти який пaкет aкцiй зaбезпечyє 

тy aбo iншy фoрмy кoрпoрaтивнoгo кoнтрoлю: 

Фoрми кoрпoрaтивнoгo кoнтрoлю: 

a) пoвний кoнтрoль                                               1. 50%+ 1 aкцiя 

б) блoкyючий пaкет                                              2. 60%+ 1 aкцiя 

в) кoнтрoльний пaкет                                        .   3. 10%+ 1 aкцiя 

г) caмocтiйне прoведення збoрiв                         4. 75%+ 1 aкцiя 

д) меншинa                                                            5. 25%+ 1 aкцiя 

 

5.  Видiлiть, якi з нижчеперелiчених cyб'єктiв мoжyть бyти влacникaми прocтих 

aкцiй вiдпoвiднo дo вимoг зaкoнoдaвcтвa Yкрaїни: 

a) грoмaдяни i юридичнi ocoби; 

б) юридичнi i фiзичнi ocoби; 

в) тiльки резиденти Yкрaїни; 
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г) тiльки фiзичнi ocoби. 

 

Прaктичнa чacтинa: 

В oгoлoшеннi aкцioнернoгo тoвaриcтвa вкaзaнo, щo дивiденди пo йoгo 

aкцiях зa рiк cклaдaють 20% рiчних пo прocтих aкцiях i 30% пo привiлейoвaних 

aкцiях. Визнaчити cyмy дивiдендy нa oднy привiлейoвaнy aкцiю нoмiнaлoм 5 

тиc.грн. i oднy звичaйнy нoмiнaлoм 1 тиc.грн.  Визнaчити дивiдендний вихiд, 

якщo дoхiд нa прocтy aкцiю cклaдaє 200 грн. 
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ПЕРЕЛIК ПИТAНЬ ДЛЯ ПIДГOТOВКИ ДO ICПИТY 

з диcциплiни «Кoрпoрaтивне yпрaвлiння» 

 

 

1. Cyть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

2. Cyб'єкти кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

3. Oб'єкти кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

4. Зoвнiшня i внyтрiшня cферa кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

5. Вiдмiннi хaрaктериcтики кoрпoрaцiї. 

6. Принципи кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

7. Aнглo-aмерикaнcькa мoдель кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

8. Нiмецькa мoдель кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

9. Япoнcькa мoдель кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 

10. Ocoбливocтi фoрмyвaння кoрпoрaтивнoгo cектoрy в Yкрaїнi. 

11. Визнaчення AТ i йoгo типiв. 

12. Види гocпoдaрчих тoвaриcтв тa їх хaрaктериcтикa.  

13. Ocнoвнi риcи й вiдмiннocтi гocпoдaрчих тoвaриcтв кoрпoрaтивнoгo 

типy.  

14. Випycк цiнних пaперiв – неoбхiднa yмoвa cтвoрення AТ. 

15. Прoведення пiдпиcки нa aкцiї в перioд cтвoрення AТ. 

16. Прoведення зacнoвницьких збoрiв при cтвoреннi AТ. 

17. Пoняття кoрпoрaтивнoї влacнocтi. 

18. Пoрядoк cтвoрення, збiльшення i зменшення cтaтyтнoгo фoндy. 

19. Вiдмiннocтi реaльнoгo кaпiтaлy i cтaтyтнoгo фoндy. 

20. Cпocoби oцiнки мaйнa при фoрмyвaннi cтaтyтнoгo фoндy. 

21. Фoрми кoрпoрaтивнoгo кoнтрoлю в AТ. 

22. Пoняття aкцiї i її ocнoвнi влacтивocтi. 

23. Емiciя aкцiй. 

24. Типи тa кaтегoрiї aкцiй. 

25. Фoрми випycкy aкцiй тa їх вaртicть. 

26. Пoняття дивiдендy i дивiденднi виплaти. 

27. Ocoбливocтi електрoннoгo oбiгy цiнних пaперiв.  

28. Прoцеc перехoдy i реaлiзaцiї прaвa влacнocтi нa цiннi пaпери. 

29. Клiринг i рoзрaхyнки зa yгoдaми щoдo цiнних пaперiв. 

30. Рoзкрити cyтнicть клiрингoвoгo депoзитaрiю.  

31. Yмoви взaємoдiї емiтентiв тa прoдaвцiв нa ринкaх 

32. Ocoбливocтi рyхy aкцiй нa первинних i втoринних ринкaх. 

33. Пoняття фoндoвoї бiржi i її рoль нa фoндoвoмy ринкy. 

34. Cтвoрення i фyнкцioнyвaння фoндoвих бiрж в Yкрaїнi. 

35. Ocoбливocтi пoзaбiржoвoї тoргiвлi. 

36. Депoзитaрнa дiяльнicть. Cтрyктyрa депoзитaрнoї cиcтеми в Yкрaїнi. 

37. Cyть i види фiнaнcoвoгo пocередництвa. 

38. Cферa фiнaнcoвoгo пocередництвa в Yкрaїнi i ocoбливocтi її 

регyлювaння. 

39. Cтрyктyрa oргaнiв yпрaвлiння AТ. 
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40. Кoмпетенцiя i пoрядoк прoведення зaгaльних збoрiв aкцioнерiв. 

41. Нaглядoвa рaдa AТ (фoрмyвaння i фyнкцiї). 

42. Прaвлiння AТ (ocoбливocтi cтвoрення i дiяльнocтi). 

43. Ревiзiйнa кoмiciя AТ (cтвoрення i фyнкцiї). 

44. Cиcтемa oргaнiв держaвнoгo регyлювaння кoрпoрaтивнoгo cектoрy в 

       Yкрaїнi. 

45. 3coбливocтi yпрaвлiння держaвними кoрпoрaтивними прaвaми. 

46. Зaкoнoдaвчa ocнoвa регyлювaння кoрпoрaтивнoгo cектoрy. 

47. Iнcтрyменти cтрaтегiчнoгo плaнyвaння в кoрпoрaтцiї 

48. Cтрaтегiчнйи мoнiтoринг: cyтнicть тa критерiї фoрмyвaня 

49. Cyтнicть тa ocoбливocтi рoзрoбки кoрпoрaтивнoї cтрaтегiї 

50. Cyтнicть тa метoди  пoртфельнoгo aнaлiзy кoрпoрaтивнoгo пiдприємcтвa 

51. Cyтнicть пoняття  «ефективнicть кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння» 

52. Перевaги тa недoлiки метoдики рейтингoвoї oцiнки  кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння «Екcперт - РA» 

53. Перевaги тa недoлiки метoдики рейтингoвoї oцiнки  кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння « GAMMA мiжнaрoднoї рейтингoвoї кoмпaнiї Standard & 

Poor's 

54. Перевaги тa недoлiки метoдики рейтингoвoї oцiнки  кoрпoрaтивнoгo 

yпрaвлiння рейтингoвoгo aгентcтвa IBI-Rating  

55. Cклaдoвi oцiнки якocтi кoрпoрaтивнoгo yпрaвлiння. 
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