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 ВСТУП 

 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів з роботи 

в ділових організаціях. Принципово нові умови та зміст ділової активності 

кардинальним чином змінили вимоги до якостей, які повинен мати фахівець, що 

пройшов навчання та бажає займатися працею управлінця. 

Перед вищою школою поставлена задача - навчити майбутніх спеціалістів 

нових методів ведення господарства, засвоїти принципи та форми сучасних 

методів управління. На розв'язання цієї задачі спрямовано вивчення навчальної 

дисципліни "Корпоративне управління". 

Вивчення досвіду економічно розвинутих країн показує, що своїми успіхами 

вони багато в чому завдячують системі управління виробництвом та ефективному 

використанню матеріальних благ, що дістала назву менеджмент. 

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи 

формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; 

характеристика основних елементів організаційного та економічного механізмів 

управління утвореннями корпоративного типу. 

Навчальна дисципліна "Корпоративне управління" пов'язана з усіма 

дисциплінами, які характеризують об'єкт управління або окремі його функції - 

економічні, фінансові, облікові та юридичні й визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни; необхідне методичне 

забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів. 

Курс передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок 

щодо корпоративного управління організаціями різних форм власності та різної 

правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових 

відносин. Він має головні розділи: суть корпоративного управління, його суб'єкти 

та об'єкти; функції корпоративного управління; формування і реалізація 



корпоративних інтересів; особливості й організаційно-правові ознаки 

корпоративних структур, їх класифікація; моделі корпорацій; корпоративна 

реструктуризація економіки України; державний корпоративний сектор. 

Дисципліна передбачає розгляд основних питань: 

 рівні складності корпоративних структур і прийняття господарських рішень;  

 форми корпоративного контролю; корпоративна культура; 

 система критеріїв ефективності корпоративної структури і досягнення 

інтегральної ефективності;  

 управління капіталом у корпораціях, методи оцінювання капіталу. Обіг 

корпоративних цінних паперів; 

 корпоративні інститути та проблеми захисту прав власності; 

 державне регулювання корпоративного сектора; 

 депозитарна система; управління рухом акцій, роль фінансових 

посередників. 

Метою вивчення дисципліни "Корпоративне управління" є опанування 

принципів корпоративного управління; набуття навичок формування 

організаційної культури корпоративного типу; формування умінь застосування 

інструментів економічного та організаційного механізмів управління 

корпораціями різного типу; формування навичок взаємоузгодження діяльності 

представницьких, виборних та виконавчих органів управління акціонерних 

товариств (АТ); опанування навичок формування систем стратегічного управління 

корпораціями, у тому числі шляхом впровадження систем стратегічного 

планування, моніторингу та контролінгу; формування навичок трансформації 

систем управління АТ. 

Завданням вивчення дисципліни є: розкриття теоретичних основ формування 

корпоративного управління та об'єктів корпоративного типу; викладення 

методики використання базових інструментів механізмів корпоративного 

управління; характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.



   1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ КУРСУ 

 

Тема 1 Вступ 

Мета вивчення, завдання, предмет. Зміст дисципліни "Корпоративне 

управління", взаємозв'язок з іншими дисциплінами. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає курс “Корпоративне управління”? 

2. Задачі й мета курсу “Корпоративне управління”. 

3. Взаємозв’язок курсу “Корпоративне управління” з іншими дисциплінами. 

Література: [3, с. 12-16; 5, с.23-27; 6, с. 5-8; 33, с. 4-11]. 

 

Тема 2 Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу 

Особливості формування та роль корпоративного сектору в Україні. 

Особливості управління в різних формах інтегрованих структур. Особливості 

побудови промислово-фінансових груп (ПФГ). Різновиди і характеристики 

мережних структур.  

Корпоративні форми підприємництва в Україні. Поняття та ознаки 

господарського товариства.  Господарські товариства як організаційно-правова 

форма підприємництва. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості формування корпоративного сектора в Україні? 

2. Розкрийте поняття та ознаки господарського товариства. 

3. Назвіть різновиди і характеристики мережевих структур.  

Література: [3, с. 21-27; 5, с.32-37; 25, с. 15-28;30, с. 22-31]. 

 

Тема 3 Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні 

Сутність і функції корпоративної культури. Місце корпоративної культури у 

формуванні належного корпоративного управління. Характеристики 

корпоративного типу організаційної культури. Чинники, що впливають на 

корпоративну культуру (цілі, цінності, стандарти, норми, які панують у 



суспільстві, інтереси зацікавлених груп тощо). Особливості, основні складові, 

різновиди і моделі корпоративних культур. Механізми формування корпоративної 

культури. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функції корпоративної культури? 

2. Назвіть чинники, що впливають на корпоративну культуру. 

3. Особливості, складові та різновиди  корпоративних культур.  

Література: [2, с. 31-38; 6, с.52-57; 7, с. 48-52]. 

 

Тема 4 Державне регулювання фондового ринку України 

Державна політика на ФР: мета, завдання, принципи регулювання та 

контролю. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(ДКЦПФР) у  формуванні  та  реґулюванні  корпоративного середовища.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть особливості державної політики у сфері фондового ринку України. 

2. Які функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?  

3. Яку роль відіграє Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у 

формуванні фондового ринку в державі? 

Література: [9, с. 42-47; 16, с.26-37; 17, с. 84-89; 22, с.128-132]. 

 

Тема 5 Організаційний механізм управління АТ 

Загальна характеристика внутрішніх нормативних документів корпорацій 

(ВНД): технологія розробки, застосування та внесення змін. Рекомендаційні 

норми корпоративного права як основа ВНД. 

Особливості прийняття управлінських рішень у корпораціях (АТ) різного 

типу. Фактори, що впливають на управлінські рішення в корпораціях: структура 

власності, інтереси зацікавлених груп, тип організаційної структури управління, 

галузеві чинники тощо. Підготовка, узгодження, затвердження та документальне 

оформлення управлінських рішень у корпораціях (АТ).  



Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте внутрішні нормативні документи корпорацій. 

2. Назвіть фактори, що впливають на управлінські рішення в корпораціях. 

3. Розкрийте процеси підготовки, узгодження, затвердження та оформлення 

управлінських рішень у корпораціях. 

Література: [3, с. 76-79; 5, с.94-101; 6, с. 128-136; 30, с. 123-137]. 

 

Тема 6 Підприємництво у внутрішньокорпоративному господарюванні 

Організаційні та економічні основи розвитку внутрішньокорпоративного 

підприємництва. Трансфертні ціни: поняття, особливості обрахування,   

суперечності. Вплив внутрішньокорпоративного підприємництва на загальний 

розвиток організаційних формувань корпоративного типу. Організація 

внутрішнього фінансування в умовах децентралізованих структур корпорацій. 

Формування та реґулювання корпоративного капіталу. Роль інвесторів у 

формуванні капіталу АТ. Емісія цінних паперів акціонерного товариства, зміст 

основних етапів. Основні вимоги до розповсюдження акцій. Особливості 

електронного обігу цінних паперів. Операції з цінними паперами в АТ та інших 

формуваннях корпоративного типу. Формування портфеля цінних паперів АТ: 

принципи та основні фінансові результати.  

Питання для самоперевірки 

1. Трансфертні ціни: поняття, особливості обрахування.    

2. Яка роль інвесторів у формуванні капіталу АТ? 

3. Які основні вимоги до розповсюдження акцій? 

Література: [9, с.127-143; 16, с.36-47; 17, с. 184-188; 22, с.156-172]. 

 

Тема 7 Управління державними корпоративними правами (ДКП) 

Особливості економічного механізму управління корпораціями з частками 

ДКП. Фінансове планування в корпораціях з ДКП згідно з "Концепцією 

управління ДКП". Управління капіталом корпоратизованих підприємств 



(особливості управління активами, індексація ОФ, відчуження активів, 

регулювання додаткових емісій в АТ з ДКП). Концепція корпоративно-

дивідендної політики держави. Оцінка ДКП.   

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть особливості економічного механізму управління корпораціями. 

2. Охарактеризуйте управління капіталом корпоратизованих підприємств. 

3. Яка концепція корпоративно-дивідендної політики держави? 

Література: [3, с.207-235; 5, с.146-169; 6, с.184-206;30, с.192-214]. 

 

Тема 8 Стратегічне планування в корпораціях  

Порядок визначення параметрів системи стратегічного планування АТ. 

Сутність та структура стратегічного плану. Балансування інтересів при розробці 

стратегічних планів, проектів та програм АТ. Система погодження та 

затвердження стратегічних і поточних планових документів. 

Стратегічний контролінг в управлінні корпораціями (АТ). Зміст поняття 

"контролінг" та його місце в системі стратегічного управління корпораціями. 

Принципова схема контролінгу. Цілі, задачі та інструменти контролінгу. Варіанти 

побудови системи стратегічного контролінгу в АТ: міжнародний досвід.  

Управління  організаційним  розвитком  корпорацій (АТ). Динамічність 

організаційних структур управління корпораціями. Цілі, принципи, моделі 

організаційного розвитку корпорацій (АТ). Характеристика форм реорганізації 

АТ. Процедура банкрутства акціонерного товариства.  Порядок ліквідації АТ. 

Питання для самоперевірки 

1. Сутність та структура стратегічного плану.  

2. Назвіть цілі, задачі та інструменти контролінгу.  

3. Цілі, принципи, моделі організаційного розвитку корпорацій. 

Література: [9, с.176-193; 16, с.97-116; 17, с.232-245; 22, с.197-212]. 



2 СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ  

 

Сутність корпоративного управління у широкому розумінні 

У світовій економічній літературі категорія "корпоративне управління" 

використовується в широкому розумінні як управління корпораціями в інтересах 

власників. Причому в більшості випадків не проводиться жорстке розмежування 

між господарськими товариствами і державними. Таке поняття, як "корпоративна 

власність", у законодавчо-правовій базі України не використовується, а 

застосовується поняття "корпоративні права". На сьогодні не існує єдиного 

визначення корпоративного управління ні у зарубіжній, ні у вітчизняній науковій 

літературі. Часто під корпоративним управлінням розуміють загальний 

менеджмент, що не точно визначає його сутність. Іноді корпоративне управління 

подають як систему органів управління або сукупність організаційно-правових 

норм. 

Корпоративне управління, насамперед, можна розглядати як управління 

корпоративними правами. Таке визначення є найбільш загальним, оскільки 

управління корпоративними правами стосується усіх їх власників, а ними є значна 

частина людей як у світі, так і в Україні. 

Корпоративне управління - це процеси реґулювання власником руху його 

корпоративних прав з метою отримання прибутку, управління корпоративним 

підприємством, можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами, 

відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації. Суть 

корпоративного управління може бути більш конкретизована через визначення 

його суб'єктів і об'єктів. 

Суть поняття "корпоративні права" 

Корпоративні права — це право власності на частку (пай) у статутному 

фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання 

відповідної частки прибутку такої особи, а також частки активів у разі її ліквідації 



відповідно до чинного законодавства. 

Світовий досвід указує на велику кількість власників тих чи інших видів 

корпоративних прав. Наприклад, у США власниками акцій є значна кількість 

громадян (більш як 25 млн чол.), у цілому понад 50 млн американців володіють 

цінними паперами корпорацій, банків, муніципальних і державних органів. За 

даними вітчизняної "Економічної енциклопедії", тільки акціями в Швеції володіє 

кожний другий громадянин, у США та Англії — більше ніж кожний п'ятий, у 

Японії власником акцій є кожний сьомий. 

Якщо розглядати корпоративні права як найбільш загальний об'єкт 

корпоративного управління, то його можна визначити так: корпоративне 

управління — це механізм реґулювання власником руху його корпоративних прав 

з метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, 

можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами, відшкодування 

витрат через отримання частки майна при його ліквідації. Головною метою 

корпоративного управління є отримання частини прибутку, яку називають 

дивідендом. Дивіденд — це частина прибутку (платіж), що проводиться на 

користь власника корпоративних прав, емітованих юридичною особою внаслідок 

розподілу частини її прибутку. 

Суб'єкти корпоративного управління 

З погляду регулювання руху корпоративних прав є чітко визначені суб'єкти 

корпоративного управління: 

окремі громадяни — власники корпоративних прав; 

власники та менеджмент окремого підприємства - емітента 

корпоративних прав або їх власника (підприємства також можуть бути 

власниками корпоративних прав); емітент цінних паперів - це юридична особа, 

яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, 

що випливають з умов їх випуску. Права та обов'язки щодо цінних паперів 

виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою 



одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі. При цьому одержувачами 

(покупцями) таких корпоративних прав стають громадяни, інші юридичні особи 

(підприємства та організації), держава, які з цього моменту стають суб'єктами 

корпоративного управління; 

• державні та недержавні органи, які здійснюють пряме або опосередковане 

регулювання руху корпоративних прав і діяльності підприємств, зокрема 

господарських товариств, а також є власниками як цілісних майнових об'єктів, так 

і корпоративних прав; 

• фінансові посередники. 

Отже, суб'єктами корпоративного управління виступають власники 

корпоративних прав та деякі державні й недержавні реґулятивні органи, 

менеджмент, працівники корпоративних підприємств, які беруть участь у 

корпоративному управлінні, регулюючи більш-менш важливі його напрями, 

фінансові посередники. 

Інвестори як суб'єкти корпоративного управління 

Не кожний емітент і не у кожному випадку емітує корпоративні права, 

оскільки багато видів цінних паперів не є свідченням корпоративних прав. Справа 

в тім, що корпоративні права є свідченням частки, або паю, у власності 

підприємства. Тому зрозуміло, що значна кількість цінних паперів, наприклад, 

обліґації, векселі та інші цінні папери, випущені під відносини позики, не є 

свідченням корпоративних прав, оскільки вони не є часткою у власності емітента. 

Обмежені корпоративні права мають привілейовані акції, які не дають права 

управління акціонерним товариством. Отже, можна вважати, що кожний власник 

корпоративних прав є інвестором, але не кожний інвестор є власником 

корпоративних прав і тому не є суб'єктом корпоративного управління. 

Працівники корпоративних структур як суб'єкти корпоративних відносин 

Суб'єктами корпоративного управління виступають власники корпоративних 

прав. Проте вони не є єдиними в такій ролі. Річ у тім, що загальні норми 



управління створює держава, крім того, існує велика й важлива суспільна 

інституція фінансового посередництва, а також менеджменту, які беруть участь у 

корпоративному управлінні, реґулюючи більш-менш важливі його напрями. 

Водночас можна вважати, що учасниками управлінських корпоративних відносин 

є також працівники корпоративних підприємств. Так, у законодавстві багатьох 

країн, що стосується діяльності корпоративних підприємств, є положення про роль 

працівників таких підприємств у прийнятті рішень. Норма про участь у 

голосуванні органів, що представляють трудові колективи, введена в законодавчу 

базу України стосовно акціонерних товариств. 

Відмінність корпоративного управління від загального менеджменту 

Корпоративне управління не відірване від загального менеджменту, воно є 

одним із його базових елементів і визначає насамперед погодження відносин 

власників і менеджерів. Корпоративне управління виділилось на певному 

історичному етапі соціально-економічного розвитку, коли відбулося 

відокремлення функцій управління від власності і коли почали виникати 

організаційні форми господарювання, що отримали назву акціонерних товариств, 

або корпорацій. 

На сьогодні не існує жорсткого розмежування предмета вивчення загального 

менеджменту як системи економічних знань з організації та управління і 

предмета корпоративного управління. Предметом вивчення корпоративного 

управління не є безпосередньо виробництво, фінанси, ринки, значна частина 

кадрової політики. З погляду стратегії корпоративне управління націлене на 

забезпечення сталого розвитку корпорацій через формування найбільш ефективної 

організаційної структури. Ця структура ґрунтується на оптимальному 

співвідношенні компетенції та відповідальності учасників корпоративного 

управління. 

Корпоративне управління розглядає здійснення господарських операцій 

працівниками й управління менеджерами, виходячи з найбільшої ефективності 



діяльності корпорації не тільки з погляду менеджменту організації, а й її 

власників. Але не завжди інтереси власників та корпорації збігаються. Тому 

корпоративне управління в системі загального менеджменту спрямоване на 

досягнення оптимального узгодження інтересів суб'єктів корпоративних відносин- 

власників, менеджерів, працівників, суспільства. 

У світовій практиці корпоративне управління ототожнюється з управлінням 

великими підприємствами, тому багато фахівців вважають такі державні 

підприємства суб'єктами корпоративних відносин. 

Основне завдання корпоративного управління 

Базовим завданням корпоративного управління є управління майном в 

інтересах власників. Тому найважливішим моментом корпоративного управління 

є чітка регламентація відносин власності в корпораціях. Якщо йдеться про 

товариства корпоративного типу, то вони (формують власність, яка притаманна 

такій організаційно-економічній формі. Якщо розглядати державні підприємства 

як корпоративні, то існує певна специфіка формування власності, оскільки такі 

підприємства отримують власність у повне господарське відання, або оперативне 

управління, яке має певну специфіку. 

Форми державної корпоративної власності 

Державна корпоративна власність представлена у двох формах. Це, по-перше, 

підприємства державної власності як цілісного майнового комплексу. 

Корпоративних рис вони набули в процесі корпоратизації, тобто створення 

закритих акціонерних товариств. Управління такими підприємствами має свою 

специфіку, оскільки здійснюється іноді правлінням, іноді-спостережними радами - 

органами, які характерні для акціонерних товариств. 

Іншою формою державної корпоративної власності є власність у вигляді 

часток і паїв у статутних фондах недержавних господарських товариств. 

Відповідно управління такими частками є безпосереднім завданням 

корпоративного управління, його складовою, воно покладене на певні державні 



органи і має вивчатися з метою удосконалення їх діяльності. 

Ґрунтуючись на цих формах державної корпоративної власності, об'єктом 

корпоративного управління може бути майно, передане до статутних фондів 

господарських товариств, акції акціонерних товариств, які перебувають у 

власності держави, державне майно, передане до статутних фондів холдингових 

компаній і фінансово-промислових груп, державне майно, передане в оренду та ін. 

Державні корпоративні права можуть виникати як результат: 

• закріплення за державою акцій відкритих акціонерних товариств, створених 

у процесі приватизації; 

• корпоратизації державних підприємств; 

• придбання корпоративних прав діючих товариств; 

• участі в нових господарських товариствах, що створюються відповідно до 

норм Закону України "Про господарські товариства" та інших актів законодавства. 

Сутність зовнішньої сфери корпоративного управління 

Довгостроковим загальним завданням системи корпоративного управління є 

забезпечення стабільної ефективної роботи корпорації. Як уже наголошувалось, 

начебто така постановка питання аналогічна підходам загального менеджменту. 

Проте слід зауважити, що система корпоративного управління відрізняється від 

загального менеджменту підприємства, оскільки її суб'єктами є не тільки 

професійні менеджери, а й власники корпоративних прав. Тому по суті ця 

проблема зводиться до створення умов оптимальної корпоративної поведінки 

власників і менеджерів. Оптимізація взаємодії менеджменту та власників у 

розвинутих країнах тривала довгий період, на певному етапі виникла потреба в 

нормативних, законодавчих та інших регуляторах, які б формалізували певні 

сторони такої взаємодії. Такими регуляторами стали насамперед державні 

законодавчі та підзаконні акти, впливи ринкового середовища, громадські 

інституції. 

Для вітчизняної практики корпоративного управління, яке почало 



формуватися лише з появою недержавного сектору, представленого в основному 

господарськими товариствами, важливим є визначення форм і методів управління 

ними. Крім того, державні корпоративні права знаходяться у статутних фондах 

господарських, переважно акціонерних, товариств. Тому слід мати на увазі, що 

предметом корпоративного управління, крім його широкого розуміння як 

управління корпоративними правами, є управління не просто підприємствами, а 

певними господарськими товариствами з урахуванням особливостей їх 

організаційно-економічних форм. Оскільки корпоративна форма бізнесу базується 

на діяльності акціонерних товариств, а управління ними має свою специфіку 

порівняно, наприклад, з приватними чи державними підприємствами, то важливим 

є формування зовнішнього середовища регуляторного впливу на корпорації та 

внутрішнього механізму узгодження інтересів суб'єктів корпоративних відносин. 

Основні реґулятори зовнішньої сфери корпоративного управління 

Корпоративне управління забезпечується на рівні державних органів, які 

створюють норми і правила корпоративного контролю, встановлюють 

відповідальність суб'єктів корпоративного бізнесу. Тому державні органи 

загальної та спеціальної компетенції є важливим зовнішнім елементом системи 

корпоративного управління. 

Другим зовнішнім елементом корпоративного реґулювання є механізми 

ринкового контролю. Для власників важливим наслідком корпоративного 

управління є отримання частини прибутку, підвищення курсової ціни акцій 

корпорації. Тому в системі корпоративного управління значну роль відіграють 

ринки продукції, а також фінансові ринки. Ринки продукції є чіткими 

індикаторами правильності корпоративної стратегії й тактики фірми, вони 

приводять до ліквідації неефективно діючих структур. Фінансові ринки є 

показниками стану корпорації на основі котирування корпоративних цінних 

паперів. Наявність фінансових ринків дає змогу власникам корпоративних прав 

позбутися їх у разі неефективного корпоративного управління. Третім елементом 



зовнішнього корпоративного управління є громадські організації, засоби масової 

інформації, які впливають на корпоративну стратегію й тактику. Існує досить 

розвинена система захисту інвесторів-акціонерів, яка крім державних органів 

представлена громадськими організаціями, що здійснюють певний нагляд за 

розвитком корпоративного сектору, впливають на прийняття рішень, особливо 

через засоби масової інформації. Корпоративна стратегія та культура знаходять 

своє відображення на сторінках преси і телебачення, дають досить часто орієнтири 

власникам корпоративних прав для здійснення ними відповідних дій- 

позбавлятися від тих чи інших цінних паперів, збирати органи управління чи 

якось впливати на їхню роботу, здійснювати інші заходи, що спрямовані на 

забезпечення своїх корпоративних прав. 

Чинники впливу на внутрішню сферу корпоративного управління 

Внутрішні елементи системи корпоративного управління залежать від: 

1. Наявності ефективних норм та процедур взаємовідносин власників та їх 

впливу на менеджмент підприємства. Такі норми і процедури, як проведення 

загальних зборів і прийняття ними рішень, визначення органів нагляду за 

діяльністю менеджерів у періоди між зборами, є надзвичайно важливими 

елементами корпоративного управління. Вони формуються частково із 

зовнішнього середовища - обов'язковими законодавчо розробленими приписами і 

нормами та частково - з внутрішнього - створеними корпоративними 

документами, які мають правову силу на рівні господарського товариства і не 

суперечать законодавчо визначеним нормам. 

Законодавчо визначені норми не можуть реґулювати практично усі випадки 

не збігання інтересів серед власників, власників та менеджерів і рядових 

працівників, корпорації та державних, наприклад податкових, органів. У рамках 

законодавчо визначених норм є багато специфічних положень, що не завжди 

співпадають з корпоративними приписами, які, в свою чергу, залежать від ступеня 

узгодженості інтересів суб'єктів корпоративного управління. Справа в тому, що 



іноді дії в інтересах власників не завжди можуть бути виправдані з погляду 

ефективності корпоративного управління безпосередньо товариством як 

підприємством, бажання власників на якомусь етапі отримати максимальні 

дивіденди вступає у суперечність з необхідністю здійснення менеджментом 

кроків, спрямованих на завоювання нових сеґментів ринків або технічне 

переобладнання підприємства. Прагнення персоналу підвищити рівень оплати 

праці за стабільних параметрів діяльності підприємства прямо знижує його 

прибуток, а отже, зменшує величину дивідендів власників, що викликає їх 

протидію. 

Таких суперечностей на діючому підприємстві існує величезна кількість, 

через те системи внутрішньої сфери управління повинні якомога повніше 

охоплювати всі напрями господарської діяльності підприємства. Тому внутрішній 

елемент системи корпоративного управління включає також розроблені 

менеджментом та узгоджені з власниками приписи поведінки персоналу, оплати 

посадових осіб, формування фондів і виплати дивідендів, майнових угод, інших 

напрямів корпоративної та виробничої діяльності. 

2.Особливостей об'єктів реґулювання. Так, у невеликих господарських 

товариствах, наприклад товариствах з обмеженою відповідальністю, де 

оптимальною є наявність лише кількох власників, системи корпоративного 

управління значно відрізняються від системи управління акціонерних товариств з 

великою кількістю власників. Крім того, у самих акціонерних товариствах можуть 

бути розпорошені акції серед великої кількості власників, і для таких корпорацій 

управління є більш складним, ніж для фірм, навіть великих за обсягами 

виробництва, проте з кількома інвесторами-власниками. Вихід власників з 

господарського товариства, уступки ними своїх корпоративних прав залежать від 

виду господарського товариства і, з одного боку, визначаються корпоративним 

управлінням, а з іншого - впливають на саме корпоративне управління, яке 

використовується в них. 



Основні риси сучасного корпоративного управління 

У світі набули поширення дві управлінські системи корпоративного 

реґулювання: інсайдерські та аутсайдерські. 

Інсайдерські системи управління: власність сконцентрована в руках кількох 

осіб, які володіють великими частками корпоративного майна. Значна частина 

функцій управління здійснюється юридичними чи фізичними особами і 

менеджмент перебуває під їх прямим впливом. Інсайдери є і акціонерами, і 

менеджерами таких корпорацій (Європа, Японія). 

Аутсайдерські системи: широка акціонерна власність, яка є досить 

розпорошеною, прийняття рішень залежить від менеджерів, застосування різних 

форм перехоплення контролю за корпорацією (США, Англія). 

Проте наявність різних систем корпоративного управління не знімає 

існування однакових проблем: забезпечення інтересів дрібних інвесторів, 

суперечності між коротко- та довгостроковими інтересами інвесторів, між 

виконавчими та невиконавчими директорами, між різними групами інвесторів, у 

тому числі державними та іноземними. 

В Україні сформувалася змішана, але з відчутними аутсайдерськими рисами 

система корпоративного управління. Аутсайдерський характер системи 

корпоративного управління в Україні пов'язаний з величезною кількістю дрібних 

власників корпоративних цінних паперів, які намагаються реалізувати свої права. 

Для України надзвичайно актуальним є створення своєї корпоративної системи 

реґулювання, яка має не копіювати повністю системи інших країн, а відображати 

соціально-економічні особливості розвитку нашого суспільства. 

Англо-американська модель корпоративного управління 

Дана модель має розповсюдження в таких країнах: США, Велика Британія, 

Канада, Австралія, Нова Зеландія. Учасниками реалізації такої моделі є: 

акціонери, керівники, рада директорів, біржі й уряд. 

Сутнісною характеристикою цієї моделі є: 



• широке представництво індивідуальних і незалежних акціонерів 

(аутсайдерів); 

• велика роль ринку фіктивного капіталу; 

• наявність інвестиційних і комерційних банків; 

• чітко розроблена законодавча база. 

У структурі володіння акціями в моделі перевага надається індивідуальним і 

інституціональним інвесторам (Велика Британія - 65 %, США - 60 %). Моніторинг 

діяльності: переважно ринковий (за допомогою сигнальних функцій ринку 

фіктивного капіталу), а форми фінансування: дистанційна - через ринок цінних 

паперів. Перевага внутрішніх джерел фінансування. 

У складі Ради директорів інсайдери - особи, що працюють у корпорації або 

тісно з нею пов'язані. Аутсайдери - особи, прямо не пов'язані з корпорацією. 

Кількість - від 13 до 15 чоловік. 

Стосовно законодавчої бази, то у США діють закони штату, федеральні 

закони, комісія з цінних паперів і бірж, а у Великій Британії - парламентські акти, 

колегія з цінних паперів та інвестицій. 

До розкриття інформації існують такі вимоги: у США квартальний та річний 

звіт, що включає інформацію про директорів, володіння ними акціями, зарплати, 

дані про акціонерів, що володіють більш як 5 % акцій, відомості про можливі 

злиття і поглинання, а у Великобританії - піврічні звіти. 

У процесі діяльності акціонерних компаній є дії, що вимагають схвалення 

акціонерів: обрання директорів, призначення аудиторів, випуск акцій, злиття, 

поглинання, зміни в статуті. У США акціонери не мають права голосувати за 

розміри дивідендів, у Великобританії це питання виноситься на голосування. 

Взаємини між учасниками: акціонери можуть здійснювати своє право голосу 

поштою або за дорученням. Інституціональні інвестори стежать за діяльністю 

корпорації (серед них інвестиційні фонди, аудитори). 

 



Західноєвропейська модель корпоративного управління 

Дана модель набула розповсюдження у Німеччині, Австрії, Нідерландах, 

Скандинавії, частково в Бельгії, Франції. Учасниками її реалізації є банк, 

правління, спостережна рада, працівники. Сутнісні характеристики: 

- ключова роль банків у представництві та контролі на рівні всіх компонентів 

корпоративного управління і фінансування; 

- структура управління на основі контактів банків і корпорацій. 

Структура володіння акціями: перевага банків і корпорацій, фінансові 

інститути контролюють понад 60 % акцій корпорацій. Моніторинг діяльності 

переважно банківський, на постійній основі. 

Фінансування орієнтоване на контроль (опосередкований) - на основі 

контролю за прийняттям інвестиційних рішень та достатньої представленості 

банківського кредитування серед джерел фінансування. 

Особливістю німецької моделі є двоступенева система управління: наявність 

спостережної ради та виконавчої влади. Спостережна рада призначає і розпускає 

правління, затверджує рішення керівника. Функції виконавчої влади полягають у 

формуванні та реалізації корпоративної політики, яка відповідає інтересам усіх 

груп акціонерів (функція управління й адміністрування). Кількість членів - від 9 

до 20 чоловік. 

Законодавча база у даній моделі ґрунтується на захисті інтересів службовців, 

корпорацій, банків і акціонерів у системі корпоративного управління. Вона 

включає федеральні та місцеві закони, Федеральне агентство з цінних паперів. 

Згідно із законодавством багатьох європейських країн корпорації повинні 

розкривати таку інформацію: піврічний звіт із вказаною структурою капіталу, дані 

про акціонерів, що володіють понад 5 % акцій корпорації, інформацію про 

можливі злиття і поглинання. 

Схваленню акціонерів у німецькій моделі підлягають такі дії: розподіл 

доходу, ратифікація рішень спостережної ради і правління, вибори спостережної 



ради. Взаємини між учасниками: більшість акцій німецьких корпорацій - акції на 

пред'явника. Банки розпоряджаються голосами за їх згодою. Неможливість 

заочного голосування. Обов'язковою є особиста присутність на зборах або 

доручення цього права банку. 

Японська модель корпоративного управління 

Корпорації Японії — це самодостатні, універсальні, багатогалузеві 

економічні комплекси, що включають у свою структуру фінансові установи 

(банки, страхові й трастові компанії), торговельні фірми, а також виробничі 

підприємства, що охоплюють повний спектр галузей підприємства. 

Сутнісною характеристикою даної моделі є акцент на банківський та 

міжкорпоративний контроль і представництво. Законодавство підтримує 

"кейрецу" (групи корпорацій, об'єднаних спільним володінням позиковими 

коштами і власним капіталом). Ключовий банк і кейрецу — це два основних 

елементи японської моделі, які одночасно дублюють і доповнюють один одного. 

У японській моделі основними учасниками корпоративних відносин є 

ключовий банк, фінансово-промислова мережа, афілійовані корпоративні 

акціонери, правління, уряд. 

Структура володіння акціями передбачає абсолютну перевагу афілійованих 

банків і корпорацій. Фінансові інститути контролюють більш як 70 % акцій 

корпорацій, а представництво зовнішніх акціонерів незначне. Моніторинг 

діяльності переважно банківський і міжкорпоративний. 

Широке використання корпораціями залучених коштів — одна зі складових 

японських економічних досягнень. Тому обов'язковим членом корпорації є 

головний банк. Фінансування орієнтоване на контроль за прийняттям 

інвестиційних рішень. 

Рада директорів практично складається з внутрішніх учасників, кількістю до 

50 чоловік. Держава також може призначити свого представника. 

Законодавча база скопійована з американської. Уряд через своїх 



представників традиційно впливає на стан фінансових ринків, на стандарти 

корпоративного управління, на поведінку фінансових організацій і корпорацій. 

Вимоги до розкриття інформації досить жорсткі на відміну від 

західноєвропейської моделі. Корпорації повинні розкривати таку інформацію: 

піврічний звіт з інформацією про структуру капіталу, членів ради директорів, 

зарплати, відомості про передбачувані злиття, зміни в статуті, список 10 

найбільших акціонерів корпорації. 

Схвалення акціонерів вимагають такі питання: виплата дивідендів, вибори 

ради директорів, призначення аудиторів, внесення змін у статут, злиття, 

поглинання. 

Японські корпорації зацікавлені в довгострокових, переважно афілійованих 

акціонерах і учасниках. Річні збори акціонерів носять здебільшого формальний 

характер, і правління корпорації усі питання узгоджує заздалегідь. 

Перехідна модель корпоративного управління 

У країнах з перехідною економікою, до яких належать Україна, Росія та інші 

країни Центральної і Східної Європії, поки що не сформувалась стійка модель 

корпоративного управління, але вже можна говорити про своєрідну систему, яка 

поєднує риси англо-американської та німецько-японської моделей. 

Найголовнішими факторами, які обумовлюють напрям розвитку корпоративного 

управління у вказаних регіонах, є: 

1. Основна проблема забезпечення ефективних механізмів перебудови 

економічної системи з адміністративної на ринкову. У перехідній моделі інвестори 

відіграють вирішальну роль у реструктуризації компаній, тому їм треба 

забезпечити ефективний і безпосередній контроль за вкладеними коштами. 

Найближчим часом не слід сподіватися на активне пожвавлення одного з 

найважливіших інструментів зовнішнього контролю - ринку цінних паперів, тому 

є необхідність пильного нагляду за керівництвом всередині корпорації. Ця 

ситуація більш властива системі інсайдерів, ніж аутсайдерів. 



2. Банківська система в країнах Східної Європи ще досить недосконала, і 

банки неспроможні виступати вагомими акціонерами, а також здійснювати 

активний контроль корпоративної діяльності за браком управлінського досвіду з 

питань управління корпоративною власністю, достатнього інвестиційного 

капіталу, досвіду оцінки кредитів і практики контролю за позичальниками. 

3. Приватизаційні процеси в Східній Європі й особливо у країнах СНД 

проходили здебільшого повільно і стихійно, з порушеннями прав власників. Після 

приватизації з'ясувалося, що непідготовленість нових власників до управління 

процесами перебудови підприємств загальмувала розвиток нових акціонерних 

товариств. Боротьба за власність ще не закінчилась, і справи до розвитку і 

ефективної діяльності промислових корпорацій ще не дійшли. Як наслідок - 

неадекватне корпоративне управління й механізми контролю, втрата стимулів як 

для зовнішніх, так і для внутрішніх власників. 

4. Законодавча база країн з перехідною економікою тільки формується, і 

повільні темпи реформ значною мірою обумовлені відсутністю або 

недосконалістю законів та нормативних підзаконних актів стосовно управління 

акціонерними товариствами, функціонування фондового ринку, взаємодії і 

вирішення конфліктів між усіма зацікавленими сторонами в корпоративних 

відносинах. Необхідно ще здійснити реформування системи державного 

реґулювання відносин  власності, правову, банківську, судину системи. 

5. У постсоціалістичних країнах існує недовіра до акціонерної форми 

власності і пов'язана з цим неможливість залучення коштів вітчизняних та 

іноземних інвесторів для розвитку фінансово-господарської діяльності 

акціонерних товариств, цю призводить до невдач у їх діяльності, конфлікту 

інтересів усіх учасників корпоративних відносин та погіршує економічну 

ситуацію в цілому. 

6. У багатьох приватизованих підприємствах держава є акціонером. 

Користуючись державними механізмами впливу (оподаткування, ліцензування, 



різні види контролю тощо), вона реалізує інтереси держави та всупереч інтересам 

інших зацікавлених осіб і самого акціонерного товариства, порушує принципи 

корпоративного управління (наприклад, при нарахуванні та сплаті дивідендів). 

7. Керівництво новоствореними акціонерними товариствами у переважній 

більшості продовжує здійснюватися тими ж особами, які стояли на чолі 

державних підприємств. Нерідко в них не вистачає необхідних для ринкової 

економіки знань та уміння керувати саме акціонерним товариством. Вони 

продовжують займати керівні посади, реалізуючи свої власні інтереси всупереч 

інтересам більшості акціонерів. 

8. Переважна більшість акціонерних товариств знаходиться у надзвичайно 

складному фінансово-економічному становищі, оскільки приватизаційним 

процесам не передувала реструктуризація підприємств (виробнича, фінансова, 

кадрова та маркетинґова). 

Наведені фактори впливають на орієнтацію українських акціонерних 

товариств на ту чи іншу модель корпоративного управління. 

Основна мета створення господарських товариств 

Господарські товариства визначаються як підприємства, установи та 

організації, створені об'єднанням капіталів та підприємницької діяльності групи 

осіб (фізичних, юридичних, державних органів) для спільного господарювання. 

Отже, суть господарських товариств полягає в тому, що вони функціонують на 

об'єднаному капіталі. Важливими ознаками господарських товариств є об'єднання 

капіталів, статус юридичної особи, централізоване управління цією юридичною 

особою, обмежена (крім товариства з додатковою відповідальністю, повного і 

командитного товариств) відповідальність, можливість уступки корпоративних 

прав та їх переміщення. 

Господарські товариства виникали як відповідь на зростаючі потреби 

економіки передусім на основі накопичення лихварського капіталу, розвитку 

торгівлі, переростання ремісничими цехами об'єктивних обмежень за масштабами 



виробництва і перетворення їх у товариства. Метою створення господарських 

товариств була консолідація (об'єднання) капіталів для вирішення особливо 

складних завдань, які були не під силу окремим підприємцям. Другим важливим 

чинником було зменшення економічних ризиків для їх учасників. 

Об'єктивними умовами формування господарських товариств були зростаючі 

масштаби бізнесових завдань і можливості отримувати внаслідок функціонування 

об'єднаних капіталів високі прибутки. 

Основні організаційно-правові форми господарського товариства 

Господарське товариство може створюватись та існувати тільки в одній з 

передбачених ч. 2 ст. 1 Закону України "Про господарські товариства" форм, а 

саме у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 

товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства та командитного 

товариства. Чинне законодавство України, закріплюючи існування п'яти видів 

господарських товариств, надає можливість засновникам товариства обрати 

найбільш придатну для їх майбутньої діяльності організаційно-правову форму. 

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений па 

визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за 

зобов'язаннями тільки майном товариства (ч. 1 ст. 24 закону "Про господарські 

товариства"). 

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має 

статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів (ст. 

50 закону "Про господарські товариства"). 

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, 

статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами 

розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми 

внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним 

їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного 



учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в 

установчих документах (ст. 65 закону "Про господарські товариства"). 

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються 

спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за 

зобов'язаннями товариства усім своїм майном (ст. 66 закону "Про господарські 

товариства"). 

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним 

або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку 

діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм 

майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом 

у майні товариства (вкладників) (ч. 1 ст. 75 закону "Про господарські 

товариства"). 

Перелік організаційно-правових форм господарських товариств, що міститься 

у законі "Про господарські товариства" є вичерпним, проте щодо акціонерного 

товариства варто мати на увазі положення ст. 25 цього закону, відповідно до яких 

товариство може бути закритим або відкритим. 

Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватись 

шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акції закритого 

акціонерного товариства розподіляються між засновниками і не можуть 

продаватися та купуватися на біржі. Відкриті й закриті акціонерні товариства 

істотно відрізняються за процедурою створення і правовим статусом, а тому 

фактично являють собою дві різні організаційно-правові форми господарського 

товариства. Вид акціонерного товариства обов'язково повинен вказуватися у його 

установчих документах і найменуванні. 

Найбільшого поширення в практиці господарювання набули акціонерні 

товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Менш поширеними в 

Україні є товариства з додатковою відповідальністю, поява яких передусім 

викликана формуванням довірчих товариств, і зовсім мало в Україні товариств з 



повною відповідальністю та командитних товариств. 

Корпоративні риси мають акціонерні товариства та товариства з обмеженою 

відповідальністю, в яких управління відокремлене від власності. 

Певну економічну нішу в Україні, як і за кордоном, займають товариства, які 

не можна вважати корпоративними або корпоративними вони є лише за окремими 

рисами. До товариств, які можуть двозначно розглядатися, належать товариства з 

додатковою відповідальністю (ТДВ). 

До таких форм товариств спостерігається неоднозначність підходів в аспекті 

визнання їх корпораціями чи іншими організаціями. Тут простежується така риса 

корпоративного управління, як відокремленість функцій управління від власності, 

та існує поділ майна на частки. Проте, порівняно з акціонерним товариством і 

товариством з обмеженою відповідальністю, вони є специфічними і мають 

відмінні риси. 

В організаційно-правовій базі України існує також кілька форм 

господарських товариств, які однозначно не можуть вважатися товариствами 

корпоративного типу. В таких товариствах не існує відокремленості функцій 

власності від функцій управління товариствами. До таких товариств насамперед 

відносять повні товариства (ПТ), які з погляду виконання зобов'язань є найбільш 

"відповідальними". Як товариство, що поєднує риси товариства з обмеженою 

відповідальністю і повного товариства, використовується так зване командитне 

товариство (КТ). 

Позитивними рисами акціонерних товариств є обмеження економічного 

ризику для окремих учасників, підвищення підприємницької активності й 

об'єднання різних економічних можливостей - капіталів та вмінь, знань, ідей, 

обмеження можливостей вилучення капіталів (паїв, часток) з товариства, 

розмежування капіталу та економічної діяльності, жорстке відокремлення 

власності господарського товариства і власності його учасників, зменшення 

залежності частки акціонерного товариства від частки його окремих учасників, 



підвищення кваліфікаційного рівня учасників корпоративних відносин, особливо 

менеджменту. 

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на 

визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність 

за зобов'язаннями тільки майном товариства. Можливе більш загальне визначення 

акціонерного товариства як господарського товариства, що випускає акції. 

Відповідно до української регуляторної бази відкритим називається 

акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися через відкриту 

підписку та купівлю-продаж на біржах. При цьому важливо те, що акції 

розповсюджуються серед громадян та підприємств, перелік і склад яких 

заздалегідь визначити неможливо. Можливе застосування певних норм для 

визнання продажу акцій відкритим. 

Закритим є акціонерне товариство, акції якого розподіляються між 

засновниками і не можуть розповсюджуватися через підписку, купуватися та 

продаватися на біржі. При створенні закритого акціонерного товариства акції 

розповсюджуються між засновниками і мають обмеження щодо придбання та 

продажу. Закрите акціонерне товариство має більш подібні риси до товариства з 

обмеженою відповідальністю оскільки, як правило, в ньому невелика кількість 

акціонерів, ускладнений перехід прав власності на корпоративні права (акції), 

спрощена реєстрація випуску акцій. 

Важливим також є те, що створене акціонерне товариство у формі відкритого 

дуже важко перетворити в закрите (хоча такі випадки можливі за умови незначної 

кількості акціонерів і прямої заборони в законодавстві немає), водночас закрите 

акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите через реєстрацію 

акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову 

біржу, і внесення відповідних змін до статуту товариства. 

 



Співвідношення понять "засновники", "учасники", "акціонери" 

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, 

установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених 

законодавчими актами України. На сьогодні існують проблеми участі державних 

підприємств як засновників новостворюваних акціонерних товариств: їм це 

заборонено, якщо такі товариства не є державними акціонерними товариствами. 

Водночас держава має свої корпоративні права в акціонерних товариствах, 

створених у процесі приватизації. 

Після того як засновники прийшли до висновку щодо створення АТ, вони 

повинні повідомити про намір створити акціонерне товариство, здійснити 

підписку на акції, провести настановні збори і державну реєстрацію. Тому 

засновники товариства завжди є його учасниками, оскільки вони укладають і 

підписують настановний договір. 

Інші особи, які отримали у статутному фонді товариства частки або паї, але 

не підписали настановну угоду, виступають як учасники товариства. Для 

акціонерного товариства обов'язковим є поняття "акціонери". У відкритому 

акціонерному товаристві акціонерами є всі власники акцій, але не всі акціонери є 

засновниками. Може навіть скластися така ситуація, коли в акціонерному 

товаристві формально не залишається засновників, оскільки вони, виконавши 

обов'язкові приписи щодо утримання четвертої частини статутного фонду 

протягом законодавчо визначеного терміну, можуть реалізувати свої акції. Тоді в 

АТ будуть виступати власниками тільки акціонери.  

Формування капіталу акціонерного товариства 

Початковий капітал товариства формується за рахунок внесків учасників та 

засновників товариства. Майно, що передається засновниками й учасниками 

товариства у власність, являє собою внески учасників та засновників товариства, 

що можуть виступати у різних майнових формах. Так, чинним законодавством 

України визначено, що внесками учасників та засновників товариства можуть 



бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, 

права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, 

спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, у тому числі на 

інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. 

Практика показує, що внесками можуть бути різні матеріальні та нематеріальні 

цінності, які можуть відображатись у бухгалтерському обліку на балансі 

товариства і відповідати законодавчо визначеному переліку. 

При створенні товариства виникає капітал, який є власністю не окремих 

акціонерів, а товариства. Це означає, що учасники мають у товаристві свої 

корпоративні права, але воно і тільки воно (товариство) є суб'єктом господарських 

відносин. Воно є власником цього майна, несе ризик випадкової загибелі або 

пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в 

користування. Щоправда, настановними документами може бути передбачено 

інший порядок відповідальності за економічні ризики, проте така відповідальність 

має відповідати чинному законодавству. Будівлі, споруди, обладнання, гудвіл та 

інші цінності не є власністю окремого акціонера, і він не може здійснити 

відчуження якоїсь частки АТ, оскільки усе це є власністю товариства як 

юридичної особи. Він може отримати якусь матеріальну частку АТ тільки у разі 

його ліквідації, після розрахунків з кредиторами та ін. Його власністю є лише 

акція як свідоцтво його корпоративних прав, і з нею він може здійснювати усі 

наведені вище дії. Винятком можуть бути тільки випадки, коли власник 

корпоративних прав передав якесь майно на правах користування. При цьому 

можливі варіанти відчуження, що має бути чітко відображено в установчих 

документах. Слід зазначити, що більш складні відносини власності і 

відповідальності за неї склались у повних та командитних товариствах, які 

передбачають різні варіанти зобов'язань осіб і відповідальності. 

Економічна роль статутного фонду 

Економічна суть статутного фонду полягає у створенні матеріальної бази 



для формування і розвитку товариства. За рахунок статутного фонду створюються 

основні та оборотні фонди товариства. Для того, щоб створити таку матеріальну 

базу, в Україні статутний фонд має бути не меншим від 1250 мінімальних 

заробітних плат, які законодавчо визначені на момент створення акціонерного 

товариства. Для товариств з обмеженою відповідальністю вимоги значно 

полегшені, така сума має бути не меншою від 100 мінімальних заробітних плат. 

Особливістю статутного фонду також є те, що він складається з паїв (часток) 

учасників. В акціонерному товаристві такі частки представлені у вигляді акцій. 

На практиці роль статутного фонду акціонерного товариства є важливою 

лише для його створення. Практично з перших днів функціонування товариства 

величина статутного фонду починає відрізнятись від величини активів товариства. 

Наприклад, для створення товариства необхідні організаційні витрати, які 

здійснюються з коштів, переданих до статутного фонду. Тому він одразу 

зменшується на цю суму організаційних витрат. 

Для зміни контролю можливе зменшення статутного фонду. Зменшення 

статутного фонду здійснюється через зменшення номінальної вартості акцій або 

зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою їх 

анулювання. При здійсненні процедури зменшення статутного фонду рішенням 

АТ про зменшення розміру статутного фонду акції, що не подані до анулювання, 

визнаються недійсними, але не раніш як через 6 міс. після доведення до відома 

про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом. Акціонерне товариство 

відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані зі змінами статутного фонду. 

Оскільки зменшення статутного фонду є надзвичайно важливим заходом, 

який зачіпає інтереси усіх акціонерів, то його здійснення передбачає виконання 

чітко формалізованих процедур і повідомлення про загальні збори з питання змін 

статутного фонду акціонерного товариства зокрема. Крім того, зменшення 

статутного фонду потребує одностайності учасників при голосуванні. 

 



Основні форми існування акціонерного капіталу 

Корпоративний капітал виступає у двох формах - реального капіталу 

(основні та оборотні фонди) та капіталу, представленого корпоративними 

правами у вигляді цінних паперів. Роздвоєння корпоративної власності 

проявляється в тому, що власником реального капіталу корпорації виступає саме 

акціонерне товариство, а власниками цінних паперів — акціонери. Акціонери 

(засновники й учасники) при купівлі акцій отримують певні корпоративні права у 

цьому товаристві. Проте вони мають право власності лише на акції, ту їх кількість, 

яку вони придбали. В Україні власність на цінні папери належить до поняття 

приватної власності й акціонери повинні здійснювати з ними операції як з 

приватною власністю. Вони можуть здійснювати їх відчуження (спірними 

моментами залишається відчуження в закритих акціонерних товариствах) втрату 

цих прав і відповідно обов'язків, обумовлює володіння корпоративними правами. 

Корпоративні права можуть виступати у вигляді корпоративних цінних 

паперів або засвідчених часток чи паїв у господарських товариствах, які не є 

акціонерними. Частки та паї визначаються в установчих документах таких 

господарських товариств і, як правило, переходи прав власності на корпоративні 

права знаходять своє відображення у змінах до цих установчих документів. Треба 

мати на увазі, що не всі цінні папери є корпоративними, наприклад (акції, 

облігації внутрішніх загальнодержавних і місцевих позик, облігації підприємств, 

казначейські зобов'язання держави, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні 

папери). Тому до корпоративних цінних паперів слід віднести насамперед акції, 

облігації акціонерних товариств та похідні цінні папери акціонерних товариств - 

ф'ючерси та опціони. 

Поняття "акції" і її види 

Акція - це цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову 

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в 

акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його 



власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь 

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. 

Акція містить такі реквізити: фірмове найменування акціонерного 

товариства та його місцезнаходження, найменування цінного папера - "акція", її 

порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника 

(для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день 

випуску акції, а також кількість акцій, що випускаються, термін виплати 

дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої 

уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства. 

В Україні акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими і 

простими. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться 

товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, 

включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких 

акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх 

загальна кількість. 

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання 

дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного 

товариства у разі його ліквідації. Привілейовані акції дають власникові переважне 

право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна 

акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не 

мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не 

передбачено його статутом. Оскільки корпоративні права передбачають і 

управління ними, то ця риса визначає їх особливість.  

В Україні обіг акцій здійснюється в документарній та бездокументарній 

формах. 

Облігація - це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових 

коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього 

цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка 



(якщо інше не передбачено умовами випуску) (ч. 1. ст. 10 Закону України "Про 

цінні папери і фондову біржу"). 

В Україні можуть випускатися: облігації внутрішніх і місцевих позик; 

облігації підприємств. Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх 

передбачених  законом  форм  власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними 

та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні. 

Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, відсотковими і 

безвідсотковими (цільовими), з вільним або обмеженим колом обігу. 

Облігації підприємств повинні мати такі реквізити: найменування цінного 

папера — "облігація"; фірмове найменування і місцезнаходження емітента 

облігацій; фірмове найменування або ім'я покупця (для іменної облігації);  

номінальну вартість облігації; строки погашення, розмір і строки виплати 

відсотків (для п'ятивідсоткових облігацій); місце і дату випуску, а також серію і 

номер облігації; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, 

печатку емітента. 

Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист на 

виплату відсотків. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: 

• порядковий номер купона на виплату відсотків; 

• номер облігації, по якій виплачуються відсотки; 

• найменування емітента і рік виплати відсотків. 

Облігації, запропоновані для відкритого продажу з наступним вільним обігом 

(крім безвідсоткових облігацій), повинні містити купонний лист. 

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше 25 % 

від розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених акцій. 

Дохід по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску. 

Дохід по облігаціях цільових позик (безвідсоткових облігаціях) не виплачується. 

Власникові такої облігації надається право на придбання відповідних товарів або 

послуг, під які випущено позики. 



Порядок викупу облігацій усіх видів, крім цільових, визначається при їх 

випуску. 

Основні напрями регулювання корпоративного сектору 

Одним із найважливіших елементів зовнішньої сфери корпоративного 

управління є державне реґулювання корпоративного сектору. Регулювання 

здійснюється органами загальної та спеціальної компетенції. На рівні 

законодавчих органів видаються правові акти, що мають силу закону і 

регламентують загальні основи функціонування корпоративного сектору. В 

Україні на рівні органів спеціальної компетенції це, наприклад, Комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, яка видає підзаконні акти, що є обов'язковими 

приписами для учасників корпоративного управління. Так, законодавчо визначені 

приписи щодо контролю господарських товариств, зокрема щодо ведення обліку 

та звітності. Визначено, що товариство здійснює бухгалтерський облік результатів 

своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам 

державної статистики. Причому обов'язковою нормою є те, що достовірність та 

повнота річного балансу і звітності товариства має бути підтверджена аудитором 

(аудиторською фірмою).  

Важливим напрямом корпоративного управління з боку держави є державне 

регулювання ринку цінних паперів, що передбачає реалізацію єдиної державної 

політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних, забезпечення 

рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок 

цінних паперів, дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів 

законодавства, запобігання монополізації та створення умов розвитку 

добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів, контролю за прозорістю й 

відкритістю ринку цінних паперів. 

Мета державного реґулювання корпоративного сектору 

Основною метою державного реґулювання корпоративного сектору є 

реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх 



похідних, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками 

ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства, 

отримання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та 

обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, 

обсяги й характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на 

формування цін на ринку цінних паперів, забезпечення рівних можливостей для 

доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів, 

гарантування прав власності на цінні папери, захист прав учасників фондового 

ринку, дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства, 

запобігання монополізації та створення умов для розвитку добросовісної 

конкуренції на ринку цінних паперів, контролю за прозорістю й відкритістю ринку 

цінних паперів. 

Важливими напрямами державного реґулювання ринку цінних паперів та 

корпоративного сектору є також розробка норм і контроль за дотриманням 

антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів, контроль за системами 

ціноутворення, встановлення правил і стандартів здійснення операцій і контроль 

за їх дотриманням та інші елементи зовнішнього корпоративного управління. 

До функцій державного реґулювання можна віднести такі: створення 

системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами 

цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 

паперів, контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та 

особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, 

контролюючим органам, видавання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за 

такою діяльністю, заборона та припинення на певний термін професійної 

діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу 

(ліцензії) на цю діяльність і притягнення до відповідальності за здійснення такої 

діяльності. 



Управління державним корпоративним сектором в Україні можна поділити 

на три блоки: створення загальної нормативно-правової бази функціонування 

економіки; пряме управління державними підприємствами; управління певною 

державною часткою статутного фонду господарських товариств. 

Державна акціонерна компанія є відкритим акціонерним товариством, у 

якому державі належить пакет акцій, що відповідно до законодавства забезпечує 

правомірність рішень загальних зборів акціонерів. 

Державні акціонерні компанії створюються трьома основними шляхами: 

акціонування державних підприємств, які відповідно до законодавства України не 

підлягають приватизації, заснування державної акціонерної компанії та придбання 

державою відповідних пакетів акцій у інших власників. 

Від імені держави засновником та акціонером державної акціонерної компанії 

є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти 

об'єктами державної власності. У разі, коли державі належать усі акції державної 

акціонерної компанії, повноваження загальних зборів здійснює як єдиний акціонер 

відповідний орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.  

Сутність поняття "депозитарій" 

Відповідно до чинного законодавства України депозитарієм вважається 

юридична особа, яка створюється у формі відкритого акціонерного товариства, 

учасниками якого є не менше ніж десять зберігачів, і яка здійснює виключно 

депозитарну діяльність. При цьому частка одного учасника в статутному фонді 

депозитарію не може перевищувати 25 відсотків цього фонду. При цьому є певні 

обмеження, оскільки ніхто не може мати в депозитарії блокуючого пакета акцій, і 

учасники повинні вирішувати питання з вищим рівнем узгодження інтересів. 

Засновниками депозитарію також можуть бути фондова біржа чи учасники 

організаційно оформленого позабіржового ринку. 

Сутність поняття "фондова біржа" 

У світовій практиці на ринку цінних паперів набула поширення біржова 



діяльність. У цілому фондова біржа - це організаційно оформлений, постійно 

діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. На фондовій 

біржі купуються і продаються не тільки цінні папери, що являють собою 

корпоративні права, а й інші, які перебувають в обігу згідно з чинним 

законодавством тієї чи іншої країни. 

Найстарішою у світі фондовою біржею є Амстердамська біржа, заснована у 

1602 р. для операцій з цінними паперами Ост-Індійської та Вест-Індійської 

компаній. Найбільшими фондовими біржами є Токійська, Нью-йоркська. 

Лондонська, Франкфуртська та деякі інші. Так, у США діють великі фондові біржі 

— Американська, Середньозахідна, Філадельфійська, Тихоокеанська, Бостонська.  

В Україні перша товарна біржа була створена в Одесі, а початок біржової 

фондової діяльності було закладено 22 вересня 1862 р. Створення і реєстрація 

Української фондової біржі припадає на 1991 р. - рік проголошення незалежності 

України. Система становлення фондового ринку пройшла непростий шлях. 

Протягом майже п'яти років Українська фондова біржа була єдиною в країні. 

Однак поступово створювалася система багатофакторної організації фондового 

ринку: мережа центрів сертифікатних аукціонів, позабіржова фондова торговельна 

система, система незалежних реєстраторів іменних цінних паперів. Почали 

створюватись інші фондові біржі — Київська міжнародна, Донецька, 

Придніпровська. На Українській міжбанківській валютній біржі розпочалися 

торги цінними паперами. Зараз існує п'ять-шість бірж, які з більшим чи меншим 

успіхом здійснюють торги цінними паперами.  

Види фінансового посередництва 

Світова практика вказує на існування кількох основних видів фінансових 

посередників, до яких відносять: фінансові брокери (посередники); торговці 

цінними паперами (дилери); інвестиційні фонди; інвестиційні компанії; 

інвестиційні консультанти; довірчі товариства. 

Фінансове посередництво в Україні регулюється державними органами, має 



певну законодавчо-нормативну базу діяльності й розвивається, створюючи тим 

самим один із елементів зовнішньої сфери корпоративного управління. Важливим 

моментом при цьому є те, що фінансовими посередниками згідно з діючою 

нормативною базою можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи, в тому 

числі громадяни України й особи з іноземним громадянством. 

В умовах приватизаційного процесу в Україні існували й деякі специфічні 

форми фінансового посередництва, до яких з певною часткою умовності можна 

віднести товариства покупців. Водночас при цьому вони мали суттєві відмінності, 

оскільки не отримували ліцензії на проведення посередницьких операцій з 

інвестиційними ресурсами, майже не залучали кошти сторонніх інвесторів при 

здійсненні приватизаційних операцій. 

У реальному житті функції фінансових брокерів найчастіше виконують 

довірчі товариства, функції дилерів та інвестиційних консультантів - інвестиційні 

фонди та інвестиційні компанії. 

Сутність довірчих товариств 

Довірче товариство - це фірма, яка здійснює представницьку діяльність 

відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав 

власників. В Україні довірчі товариства мають організаційно-економічну форму 

товариства з додатковою відповідальністю. Засновниками довірчого товариства 

можуть бути юридичні особи та громадяни. Довірче товариство, має значні 

переваги над інвестиційними фондами, оскільки не існує обмежень відносно 

часток власного капіталу при інвестуванні. Інвестор при вкладенні в довірче 

товариство не втрачає повністю контролю над своїми коштами і може 

спрямовувати їх за цільовим призначенням. 

Учасники довірчого товариства відповідають за його зобов'язаннями своїми 

внесками до статутного фонду, а при недостатності цих коштів - додатково 

майном, що їм належить у кратному розмірі до часток їх учасників. Щодо функцій 

корпоративного управління, які здійснює довірче товариство, то вони зводяться в 



основному до наступних базових напрямів.  

Довірче товариство є досить специфічною ланкою в системі корпоративного 

управління, де здійснюється передавання функцій управління від власника до 

професійного управляючого, який, на думку власника, більш ефективно буде 

здійснювати функції розпорядження його майном. Певні функції власника 

корпоративних прав у цьому разі переходять від довірителя до довірчого 

товариства. При цьому довірчі операції від імені довірчого товариства здійснюють 

його учасники - довірені особи, які особисто виконують свої обов'язки перед 

довірителями майна. Довірителями виступають окремі громадяни та юридичні 

особи. 

Групи чинників, які впливають на корпоративне управління 

Регулятивні корпоративні системи характеризуються існуванням кількох груп 

чинників, що впливають на управління: тип власності у певному національному 

середовищі; специфіка законодавства і нормотворчості; схильність суспільства до 

прямого тиску на корпорації; структура директорських рад. 

Дієвість та ефективність системи корпоративного управління визначається як 

результат поєднання цих чинників.  

Основні елементи структури корпоративного управління 

Реалізація прав акціонерів у системі корпоративного управління здійснюється 

через їх участь в управлінні, а оскільки вищим керуючим органом акціонерного 

товариства є загальні збори товариства, то основною управлінською функцією 

акціонера є присутність та голосування на цих зборах. У зв'язку з цим слід 

вважати, що перші управлінські функції акціонери здійснюють на установчих 

зборах. Схема структури управління акціонерними товариствами в Україні є в 

цілому така сама, як і в інших країнах світу. Вона більшою мірою має риси 

"німецької" системи корпоративного управління (загальні збори акціонерів — 

наглядова рада — виконавча рада), оскільки передбачає наявність окремих 

органів з наглядовими функціями.  



3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Суб'єктами корпоративного управління можуть бути: 

а) окремі громадяни; 

б) власники та менеджмент окремого підприємства; 

в) державні та недержавні органи; 

г) всі зазначені; 

д) тільки б) та в). 

2. Цінні напери, обіг яких дозволено на території України, можуть 

випускатися в таких формах: 

а) тільки в документарній формі: 

б) тільки в бездокументарній формі; 

в) у документарній та бездокументарній формі. 

3. Частина прибутку (платіж), що проводиться на користь власника 

(довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих юридичною особою 

внаслідок розподілу частини її прибутку має назву: 

а) дохід; 

б) дивіденд; 

в) рента; 

г) відсоток. 

4. Система управління, що характеризується широкою акціонерною 

власністю, коли вплив на прийняття рішень значною мірою залежить від 

менеджерів, застосування різних форм перехоплення контролю, за корпорацією 

має назву: 

а) аутсайдерська; 

б) інсайдерська; 

в) корпоративна; 

г) функціональна. 



5. Сума загальної номінальної вартості статутного фонду, під який 

випускаються акції, для функціонування акціонерного товариства має еквівалент 

не менше: 

а) 1150 мінімальних заробітних плат; 

б) 1200 мінімальних заробітних плат; 

в) 1250 мінімальних заробітних плат; 

г) 1300 мінімальних заробітних плат. 

6. Реєстрація цінних паперів здійснюється: 

а) Комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

б) Міністерством фінансів України; 

в) обласним фінансовим управлінням. 

7. Повний контроль над акціонерним товариством можливий при наявності 

пакета: 

а) "25 відсотків плюс 1 акція"; 

б) "50 відсотків плюс 1 акція"; 

в) "60 відсотків плюс 1 акція"; 

г) "75 відсотків плюс 1 акція". 

8. За якими акціями сплачуються дивіденди: 

а) за акціями, що належать акціонерам; 

б) за акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства; 

в) за акціями, що належать акціонерам, знаходяться на балансі товариства, 

випускатимуться в обіг найближчим часом. 

9. Які обмеження є щодо рішення про випуск облігацій акціонерних 

товариств: 

а) якщо сума випуску облігацій становить більш як 25 % розміру статутного 

фонду: 

б) якщо випуск облігацій здійснюється до повної оплати всіх випущених 

акцій; 



в) немає ніяких обмежень; 

г) зазначені у пунктах а) і б). 

10. Цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь 

у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в 

акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його 

власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь 

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства, має назву: 

а) облігація; 

б) приватизаційний сертифікат; 

в) акція; 

г) вексель. 

11. Яку назву має капітал, який представлений цінними паперами 

акціонерного товариства? 

а) реальний; 

б) фіктивний; 

в) власний. 

12. Товариство, при якому всі учасники займаються спільною 

підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за 

зобов'язаннями товариства усім своїм майном та особливістю управління якого є 

те, що ведення справ здійснюється за загальною згодою всіх учасників, 

називається: 

а) повним; 

б) командитним; 

в) відкритим; 

г) закритим. 

13. Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, 

пов'язаних з його господарською діяльністю? 

а) так; 



б) ні; 

в) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду. 

14. До зовнішніх елементів корпоративного управління не відносяться: 

а) державні органи загальної та спеціальної компетенції; 

б) механізми ринкового контролю; 

в) засоби масової інформації: 

г) норми та процедури взаємовідносин власників. 

15. Які фонди є обов'язковими для створення у корпораціях: 

а) фіксований фонд: 

б) фіксовано-змінний фонд; 

в) інвестиційний фонд; 

г) фонд сплати дивідендів; 

д) фонд накопичення коштів для викупу власних акцій. 

16. Назвіть окремий орган, який здійснює управління державним 

корпоративним сектором (державними акціонерними компаніями, державними 

корпоративними правами тощо) 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Фонд державного майна України; 

в) Національна академія наук України; 

г) правильно зазначені відповіді у пунктах а) та б); 

д) немає окремого органу. 

17. Діяльність щодо купівлі-продажу цінних паперів, що здійснюється 

торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої 

особи, має назву: 

а) діяльність з випуску цінних паперів; 

б) комісійна діяльність з цінних паперів. 

18. Інвестиційним фондам заборонено тримати в цінних паперах: 

а) менше як 50 відсотків активів інвестиційного фонду; 



б) менше як 70 відсотків активів інвестиційного фонду; 

в) немає обмежень. 

19). Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути: 

а) юридичні та фізичні особи; 

б) держава; 

в) тільки юридичні особи; 

г) правильно зазначені відповіді у пунктах а) та б); 

д) правильно зазначені відповіді у пунктах б) та в). 

20. До складу ревізійної комісії акціонерного товариства можуть входити: 

а) акціонери цього товариства; 

б) члени правління товариства; 

в) члени спостережної ради товариства; 

г) все перераховане вище. 

21. Корпоративний устрій господарського товариства означає, що йому 

властиві такі атрибути: 

а) товариство має організаційну єдність; 

б) наявність статутного фонду (капіталу) товариства, розділеного на частки 

учасників пропорційно до внесених ними внесків; 

в) майно господарського товариства є відокремленим від майна його 

учасників, інших осіб, а також держави; 

г) господарське товариство несе самостійну майнову відповідальність за 

своїми зобов'язаннями в межах закріпленого за ним майна. 

22. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України "Про господарські товариства" 

визначено, що: 

а) господарськими товариствами визнаються підприємства, створені на 

засадах угоди між юридичними особами та громадянами шляхом об'єднання їх 

майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку; 

б) господарськими товариствами є юридичні особи, які несуть самостійну 



майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах закріпленого за ним 

майна; 

в) поняття "господарське товариство" охоплює декілька самостійних видів 

комерційних юридичних осіб, характерною рисою яких є те, що їх статутний фонд 

або капітал поділяється на частки. 

23. Акціонерним визнається товариство, яке: 

а) має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної 

номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном 

товариства; 

б) має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається 

установчими документами, і несе відповідальність у межах вкладів учасників; 

в) займається підприємницькою діяльністю, учасники якого несуть солідарну 

відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном; 

г) статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений 

установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за 

його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостачі цих сум- 

додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі 

до внеску кожного учасника. 

24. Чинне законодавство України закріплює: 

а) чотири види господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та повні 

товариства; 

б) п'ять видів господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 

товариства та командитні товариства; 

в) шість видів господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 

товариства, командитні товариства та субсидіарні товариства. 



25. Згідно з вимогами чинного законодавства вибір певної організаційно-

правової форми господарського товариства обмежений: 

а) для організації фондової біржі чи інвестиційного фонду - лише у формі 

закритого акціонерного товариства; 

б) створення довірчого товариства - у формі товариства з додатковою 

відповідальністю; 

в) створення ломбарду - у формі повного товариства; 

г) усі відповіді правильні. 

26. Найбільшою популярністю в Україні користується товариство з 

обмеженою відповідальністю завдяки: 

а) простоті створення та обмеженій відповідальності учасників; 

б) придатності для організації як малого, так і великого бізнесу; 

в) спрощеному порядку фінансової звітності; 

г) безмитному порядку державної реєстрації. 

27. Одноособові корпорації в Україні можуть створюватись як: 

а) лише акціонерні товариства, що виникають у процесах приватизації; 

б) акціонерні товариства, що виникають у процесах корпоратизації 

державних підприємств; 

в) акціонерні товариства, утворені звичайним шляхом двома чи більше 

особами, але потім викуплені однією особою при утриманні засновниками не 

менше як 25 % акцій товариства протягом двох років; 

г) акціонерні товариства, що утворені шляхом приватизації комунального 

майна; 

д) усі відповіді правильні. 

28. Невелика кількість відкритих акціонерних товариств, створених шляхом 

заснування, пояснюється: 

а) складністю та високою вартістю процедури заснування; 

б) низькою інвестиційною активністю населення та юридичних осіб в 



Україні; 

в) відсутністю  вільних коштів на підприємствах, інфляційними процесами та 

недовірою до акціонерних товариств; 

г) усі відповіді правильні. 

29. Протягом якого періоду з дня подачі всіх документів орган державної 

реєстрації вносить господарське товариство до Реєстру суб'єктів підприємницької 

діяльності і видає свідоцтво про державну реєстрацію: 

а) не пізніше 15 днів; 

б) не пізніше 10 днів; 

в) не пізніше 5 днів. 

30. До установчих документів господарського товариства відносять: 

а) статут і рішення про випуск акцій, оформлене протоколом; 

б) установчий договір та рішення загальних зборів для виготовлення акцій у 

бездокументарній формі; 

в) статут і установчий договір, отримання ліцензії, дозволів і патентів; 

г)установчий договір і статут. 

31. Для формування статутного фонду забороняється використання: 

а) готівкових грошей як первинних внесків; 

б) майна в якості вкладу; 

в) майна, що передається учасниками не тільки у власність, але й у 

користування господарському товариству; 

г) бюджетні кошти та кошти, отримані в кредит; 

д) кошти, отримані під заставу і в кредит та бюджетні кошти. 

32. Статутний фонд господарського товариства: 

а) складає певну матеріальну базу, необхідну для початку товариством своєї 

підприємницької діяльності; 

б) є недоторканним фондом коштів, який забороняється використовувати для 

поточних потреб товариства; 



в) покликаний відбивати наявність майна або коштів; 

г) показує зобов'язання товариства перед учасниками, які мають безстроковий 

характер і припиняються лише у випадку ліквідації товариства. 

33. Зміна статутного фонду допускається: 

а) рішенням загальних зборів акціонерів, причому голосування щодо даного 

питання приймається кваліфікованою більшістю голосів; 

б) лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів; 

в) при виході з товариства декількох учасників або при поділі майна між 

учасниками, при ліквідації господарського товариства. 

34. Згідно із Законом України "Про господарські товариства" учасники 

повного товариства: 

а) відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах акцій, що їм 

належать; 

б) несуть відповідальність у межах їх вкладів; 

в) відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при 

недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх 

учасників кратному розмірі до внеску. 

г) несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм 

майном; 

д) відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном або не 

несуть особистої відповідальності за боргами товариства. 

35. За зобов'язаннями товариства не несуть відповідальності: 

а) учасники командитних товариств; 

б) учасники акціонерних товариств і товариств з обмеженою 

відповідальністю; 

в) учасники повного товариства і товариства з додатковою відповідальністю; 

г) учасники товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з 

додатковою відповідальністю. 



36. Ознаки, що відрізняють акціонерні товариства від інших видів товариств: 

а) емітент цінних паперів, відкрита діяльність, проста за правовим 

розповсюдженням форма функціонування; 

б) природа статутного фонду, емітент цінних паперів, відкрита діяльність, 

стабільність майнової бази, складна система управління; 

в) найбільш коштовна за витратами організаційно-правова форма бізнесу, 

більш складна система управління, нестабільність майнової бази. 

37. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізоване у відкрите: 

а) шляхом реєстрацій його акцій у порядку, передбаченому законодавством 

про цінні папери і фондову біржу; 

б) на підставі рішення загальних зборів акціонерів у присутності 

представників ДКЦПФР; 

в) шляхом ухвалення рішення установчими зборами товариства, що 

створюється. 

38. Моніторинг ринку інвестицій в Україну та за її межі, що виконується 

через фондовий ринок, здійснюється: 

а) Національною депозитарною системою; 

б)ДКЦПФР; 

в)НБУ; 

г) Мінфіном України; 

д) Фондовою біржею. 

39. Основним завданням ДКЦПФР є: 

а) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом 

цінних паперів та їх похідних на території України; 

б) встановлення за погодженням з Кабінетом Міністрів України плати за 

видачу спеціальних дозволів, надання інформації за запитами юридичних та 

фізичних осіб; 

в) здійснення контролю за діяльністю фондової біржі на території України. 



40. Емісія акцій може здійснюватись у зв'язку з: 

а) формуванням статутного фонду емітента; 

б) рішенням ДКЦПФР; 

в) інфляційними процесами у сфері цінних паперів; 

г) акумулюванням акцій попередніх емісій; 

д) багатством товариства. 

41. Право власності на акції, придбані в ході їх розповсюдження шляхом 

передплати, виникає: 

а) з моменту їх зарахування на рахунок акціонера у зберігача; 

б) після відкриття емісійного рахунку; 

в) після перерахування відповідної кількості акцій з емісійного рахунка на 

рахунки цінних паперів. 

42. Яке питання не є питанням виключної компетенції загальних зборів, що 

може бути делеговане іншим органам товариства: 

а) внесення змін у статут товариства; 

б) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його 

дочірні підприємства; 

в) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності 

посадових осіб, органів управління товариства; 

г) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, 

представництв, затвердження їхніх статутів і положень. 

43. Основною функцією мандатної комісії є: 

а) підрахунок голосів на загальних зборах; 

б) підготовка текстів нормативних актів і проектів рішень, що підлягають 

затвердженню загальними зборами; 

в) реєстрація акціонерів та їх представників, що не прибули на збори, 

перевірка їх повноважень і визначення наявності або відсутності кворуму. 

44. Яке з питань може бути включене до порядку денного загальних зборів 



акціонерів у такому вигляді: 

а) про регламент загальних зборів акціонерів; 

б) про організаційні питання; 

в) про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду; 

г) про затвердження Положення про посадових осіб акціонерного товариства. 

45. Для участі у загальних зборах готується список акціонерів: 

а) реєстратором; 

б) депозитарієм цінних паперів; 

в) реєстратором і депозитарієм цінних паперів; 

г) торговцями цінних паперів. 

46. У який термін, згідно з чинним законодавством, має бути опубліковане 

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: 

а) не раніше як за 30 днів до дати проведення; 

б) не пізніше як за 45 днів до дати проведення; 

в) не раніше як за 45 днів до дати проведення; 

г) не пізніше як за 30 днів до дати проведення. 

47. У якому з друкованих офіційних видань опубліковане повідомлення не 

має правової основи: 

а) Урядовий кур'єр; 

б) Цінні папери України; 

в) Фондовий ринок; 

г) Українська інвестиційна газета; 

д) Голос України. 

48. З яких питань рішення загальних зборів акціонерів приймається простою 

більшістю голосів: 

а) зміна статуту підприємства; 

б) ухвалення рішення про припинення діяльності товариства; 

в) ухвалення рішення про випуск акцій на суму, що перевищує 1 млн євро; 



г) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і 

представництв товариства. 

49. Загальні збори акціонерів вважаються повноважними, якщо на них 

присутні акціонери, що мають: 

а) більше 50 % голосів; 

б) більше як 60 % голосів; 

в) більше як 70 % голосів; 

г) більше як 75 % голосів. 

50. Позачергові загальні збори акціонерів обов'язково мають бути скликані у 

випадку: 

а) неплатоспроможності товариства; 

б) неплатоспроможності кредиторів; 

в) прийняття рішення спостережної ради; 

г) прийняття рішення акціонерами, що володіють у сукупності до 10 % 

голосів. 

51. Що з нижче викладеного не відноситься до виключної компетенції 

спостережної ради: 

а) визначення умов оплати праці членів виконавчого органу: 

б) визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним; 

в) прийняття рішення про непродаж або розповсюдження серед працівників 

викуплених товариством власних акцій; 

г) прийняття рішення про використання майна та інших активів товариства з 

метою погашення поточної заборгованості. 

52. У якому випадку акціонер може бути позбавлений права на управління: 

а) при володінні акціями, на загальну суму менше 1 % голосів; 

б) якщо у власності присутні лише прості акції; 

в) якщо у власності лише привілейовані акції; 



г) при володінні акціями лише у бездокументній формі. 

53. Товариство має право збільшити розміри статутного фонду шляхом: 

а) банківських кредитів та інших позик; 

б) обміну акцій на облігації; 

в) емісії додаткової кількості акцій. 

54. Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності нерозподілений 

прибуток товариства дорівнює: 

а) прибутку АТ після сплати податку за мінусом відрахувань до резервного 

фонду та сплати дивідендів; 

б) прибутку АТ після сплати податку за мінусом відрахувань до резервного 

фонду без оплати дивідендів; 

в) прибутку АТ після сплати податків за мінусом сплати дивідендів. 

55. Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, то: 

а) протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори, а якщо при 

повторному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, то 

акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося; 

б) необхідно скликати повторні установчі збори, але не пізніше двох місяців з 

моменту завершення підписки на акції, які визнаються правочинними, якщо в них 

беруть участь особи, що підписалися більш як на 50 % акцій, на які приведено 

підміну; 

в) регулятивна система України не містить певних вимог щодо проведення 

установчих зборів. 

 

 

 

 



4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти магістри спеціальностей “Менеджмент організацій”, "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності", які навчаються без відриву від виробництва, за 

час вивчення дисципліни “Корпоративне управління ” мають виконати контрольну 

роботу. Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою 

поглибленого засвоєння навчального матеріалу, сприяє успішній підготовці до іспиту та 

його складання. 

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати 

рекомендовані літературні джерела та інші матеріали, необхідні для повноцінного 

розкриття теми, провести якісну обробку накопиченого матеріалу. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Відповідно до обраного варіанта студенти розв'язують задачу з використанням 

методичних і додаткових матеріалів. Роботу необхідно виконувати з дотриманням 

нормативних вимог до навчальної документації. Орієнтовний обсяг контрольної 

роботи 10 – 15 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки наведений у 

додатку А. 

Виконану та оформлену роботу надсилають або здають на кафедру 

менеджменту  (39614,  м.  Кременчук, б-р  Пушкіна,  3,  КДПУ,  корпус  № 5,  

кімн. 5306), не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент має показати знання і розуміння викладених у 

роботі теоретичних положень і здатність їх практичної реалізації. Роботу 

вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним вимогам: правильно 

розкриває запропоновану тему; виявляє знання літературних джерел; вміщує 

достовірний матеріал та відповідає правилам оформлення. 
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5 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тему теоретичної частини контрольної роботи вибирають відповідно до 

останньої цифри номера залікової книжки студента. 

 

Варіанти виконання контрольної роботи з дисципліни 

"Корпоративне управління" 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Історія і теоретичний фундамент корпоративного управління. 

2. Роль держави в системі корпоративного управління. 

3. Організація акціонерного товариства. 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Основні поняття корпоративного управління. 

2. Трансакціонні витрати і технології в корпоративному управлінні. 

3. Правове положення та відповідальність акціонерного товариства. 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Значення корпоративного управління. 

2. Система корпоративного управління при визначенні трансакціонних витрат. 

3. Філії та представництва акціонерного товариства. Дочірні й залежні товариства. 

 

ВАРІАНТ 4 

1. Рівні корпоративного управління. 

2. Трансакціонне середовище корпоративного управління. 

3. Відкриті й закриті акціонерні товариства. Права та обов’язки акціонерів. 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Еволюція структури корпоративної та інституціональної власності в Україні. 

2. Зростання трансакціонних витрат за корпоративного управління. 

3. Розповсюдження і придбання акцій. Здійснення передплати на акції. 



ВАРІАНТ 6 

1. Напрями концентрації власності на українських підприємствах. 

2. Класифікація моделей корпоративного управління. Інсайдерська і 

аутсайдерська моделі. 

3. Проведення установчих зборів акціонерів. 

 

ВАРІАНТ 7 

1. Структура корпоративної власності в Україні. 

2. Англо-американська модель корпоративного управління. 

3. Вищі органи управління акціонерного товариства. 

 

ВАРІАНТ 8 

1. Основні принципи корпоративного управління. 

2. Німецька (континентальна) модель корпоративного управління. 

3. Компетенція загальних зборів. Правоздатність рішень загальних зборів 

акціонерів. 

 

ВАРІАНТ 9 

1. Цілі й задачі розробки принципів корпоративного управління. 

2. Японська модель корпоративного управління. 

3. Порядок та строки скликання загальних зборів акціонерів. 

 

ВАРІАНТ 10 

1. Принципи корпоративного управління Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

2. Моделі ради директорів.  

3. Спостережна рада акціонерного товариства. Компетенція спостережної ради. 

Вибори спостережної ради товариства. 

 

 

 



6 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

6.1 Показники ефективності й інтенсивності використання капіталу 

Мета: навчити маґістрів аналізувати прибутковість власного капіталу, 

оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня його 

прибутковості. 

Короткі теоретичні відомості: Капітал у процесі свого руху проходить 

послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу і збутову. 

На першій стадії підприємство придбаває основні фонди, виробничі запаси, 

на другій – частина засобів у формі запасів надходить у виробництво, а частину 

використовують на оплату праці працівників, виплату податків, платежів із 

соціального страхування та інші витрати. Закінчується вона випуском готової 

продукції. На третій стадії готову продукцію реалізують, і на рахунок 

підприємства надходять кошти, причому, як правило, більші від початкової суми 

на величину отриманого від бізнесу прибутку. Отже, чим швидше капітал зробить 

кругообіг, тим більше підприємство одержить і реалізує продукції при одній і тій 

самій сумі капіталу за визначений період. Затримка руху засобів на будь-якій 

стадії веде до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення 

коштів і може викликати значне погіршення фінансового стану підприємства. 

Ефективність використання капіталу характеризується його прибутковістю 

(рентабельністю) – відношенням суми прибутку до середньорічної суми капіталу. 

Залежно від того, з чиїх позицій оцінюється діяльність підприємства, є різні 

підходи до розрахунку показників рентабельності капіталу. 

З позицій всіх зацікавлених осіб (держави, власників і кредиторів) загальне 

оцінювання ефективності використання сукупних ресурсів здійснюється на 

підставі показника рентабельності сукупного капіталу (РСК), який визначають 

відношенням загальної суми брутто-прибутку (БП) до виплати відсотків і податків 

до середньої суми сукупних активів (Акт) підприємства за звітний період: 



РСК = БП / Акт =(Чистий прибуток + Відсотки + Податки) 100 / Акт. 

Цей показник рентабельності показує, скільки прибутку заробляє 

підприємство на гривню сукупного капіталу, вкладеного в його активи, для всіх 

зацікавлених сторін. Він характеризує прибутковість усіх активів, довірених 

керівництву, незалежно від джерела їх формування. 

З позиції власників і кредиторів рентабельність капіталу (РК) визначають 

відношенням чистого прибутку (ЧП) і відсотків (Відс) за кредити з урахуванням 

податкового коректора (Кп) до середньої суми сукупних активів за звітний період: 

РК = (ЧП + Відс (1 - Кп ) ) / Акт; 

або   РК = РСК (1 - Кп ). 

Багато авторів при розрахунку рентабельності сукупного капіталу 

пропонують використовувати чистий грошовий потік (Cash – flow), що 

повертаються на підприємство у вигляді чистого прибутку й амортизації. 

В економічній літературі трапляється і такий показник рентабельності 

сукупного капіталу (Рск), як відношення чистого прибутку (ЧП) до загальної 

середньорічної суми активів, величина якого становить інтерес для власника: 

Рск  ЧП / Акт. 

Цей показник не несе великого смислового навантаження. 

Завдання: За даними таблиць 3 і 4 виконати аналіз прибутковості власного 

капіталу, оптимізувати структуру капіталу за критерієм максимізації рівня його 

прибутковості. Результати розрахунків звести до таблиць 3 та 4 відповідно до 

наведеного прикладу. 

Вихідні дані для аналізу рентабельності власного капіталу наведені в 

таблиці 1. 

Вихідні дані для оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації 

рівня його прибутковості наведені в таблиці 2. 

 

 



Таблиця 1 -  Вихідні дані для аналізу рентабельності власного капіталу 

Показник 
Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1. Загальна сума 

брутто-прибутку, млн. 

грн (минулий період) 

16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 

Показник 
Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

2. Загальна сума 

брутто-прибутку, млн 

грн (звітний період) 

18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 

3. Чистий прибуток, 

млн грн (минулий 

період) 

9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 

4. Чистий прибуток, 

млн грн (звітний 

період) 

10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 

 

Таблиця 2 - Вихідні дані для аналізу прибутковості власного капіталу 

Показник 
Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1. Власний капітал 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 

2.Рентабельність 

сукупних активів, % 
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

3. Ставка податку на 

прибуток, % 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Завдання вибирають наступним чином. З таблиць 1 та 2 вибирають 

завдання за останньою цифрою шифру залікової книжки студента (маґістра). 

 



6.2 Методичні вказівки щодо виконання завдання  
 

Етап 1. Розрахунок впливу факторів за структурно-логічною моделлю 

рентабельності власного капіталу 

Рентабельність власного капіталу замикає всю піраміду показників 

ефективності функціонування підприємства. Уся діяльність підприємства має бути 

спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його 

прибутковості. Розраховується рентабельність власного капіталу (РК) 

відношенням суми чистого прибутку до середньорічної суми власного капіталу: 

 

РК = Сума чистого прибутку звітного періоду /Середня сума власного 

капіталу. 

 

Загальна структурно-логічна схема аналізу рентабельності власного 

капіталу представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Структурно-логічна факторна модель рентабельності власного капіталу 

 

Неважко помітити, що рентабельність власного капіталу (РК) і 

рентабельність сукупного капіталу (РСК) зв’язані між собою в такий спосіб: 

 

Чистий прибуток / Власний капітал = Чистий прибуток / Брутто-прибуток х 

х Брутто-прибуток / Сукупні активи х Сукупні активи / Власний капітал ; 

 

РК = Ччп х РСК х МК; 

або   РК = (1 – Кп) х (1 – Кпв) х РСК х МК 

Рентабельність власного капіталу 

Частка чистого 

прибутку в загальній 

сумі прибутку (Ччп) 

Рентабельність 

сукупного капіталу 

(ВЕР) 

Мультиплікатор 

капіталу (МК) 



де Ччп – частка чистого прибутку в загальній сумі брутто-прибутку; 

 Кп – коефіцієнт податкового вилучення прибутку; 

 Кпв – рівень відсоткового вилучення прибутку; 

 РСК – рентабельність сукупного капіталу; 

 МК – мультиплікатор капіталу, тобто обсяг активів, що спираються на 

фундамент власного капіталу. Він виступає як важіль, що збільшує міць власного 

капіталу. 

Даний взаємозв’язок показує залежність між ступенем фінансового ризику 

і прибутковістю власного капіталу. 

Необхідно зробити розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня РК на 

підставі даних табл. 3, що наведені як приклад. 

 

Таблиця 3 - Вихідні дані для аналізу рентабельності власного капіталу 

Показник Минулий період Звітний період 

Загальна сума брутто-прибутку, тис. грн 18500 20000 

Чистий прибуток, тис. грн 11800 12650 

Частка чистого прибутку в загальній сумі 

брутто-прибутку до виплати відсотків і 

податків 

0,6378 0,6325 

Загальна середньорічна сума капіталу, тис. грн 40000 50000 

У тому числі власного капіталу, тис. грн 21880 25975 

Рентабельність сукупного капіталу, % 46,25 40,00 

Мультиплікатор капіталу 1,828 1,925 

Рентабельність власного капіталу після сплати 

податків і відсотків, % 

53,93 48,70 

 

Загальна зміна рентабельності власного капіталу: 

РКзаг = РК1 – РК0 = 48,70 – 53,93 = - 5,23 % , 



у тому числі за рахунок зміни: 

- частки чистого прибутку в загальній сумі брутто-прибутку: 

РКччп =  Ччп х РСК0 х МК0 = 

= (0,6325 – 0,6378) 46,25 х 1,828 = - 0,45%; 

- рентабельності сукупного капіталу; 

РКрск = Ччп1 х РСК х МК0 = 

= 0,6325 (40,0 – 46,25) х 1,828 = - 7,23%; 

- мультиплікатора капіталу: 

РКмк = Ччп1 х РСК1 х МК = 

= 0,6325 х 40,0 (1,925 – 1,828) = + 2,45%. 

Поглибити факторний аналіз власного капіталу можна за рахунок 

розкладання рентабельності сукупного капіталу на його складові, використовуючи 

таку модель: 

РК = Ччп х Wп х Роб х Коб х Чок х МК, 

або 

РК = (1 – Кп) х (1 – Кпв) х Wп х Роб х Коб х Чок х МК. 

 

Ця модель дає змогу пов’язати усі фактори і показники рентабельності, 

наведені на рис. 1. За її допомогою можна установити, як змінилося значення РК 

за рахунок рівня податкового і відсоткового вилучення прибутку, структури 

джерел її формування, структури активів і пасивів підприємства, а також 

рентабельності продажів і швидкості обороту капіталу. 

Рентабельність обороту (Роб) характеризує ефективність управління 

витратами і ціновою політикою підприємства. Коефіцієнт оборотності капіталу 

відбиває інтенсивність його використання і ділову активність підприємства, а 

мультиплікатор капіталу – політику в галузі фінансування. Чим вище його рівень, 

тим вище ступінь фінансового ризику підприємства, але разом з тим вище 

прибутковість власного (акціонерного) капіталу при позитивному ефекті 

фінансового важеля. 



Збільшення частки позикових засобів сприяє підвищенню прибутковості 

власного капіталу за умови, що прибутковість активів вище реальної ставки 

відсотка за кредитними ресурсами. 

Приміром, візьмемо два підприємства з різною структурою капіталу і за 

моделлю (див. рис.) розрахуємо рентабельність власного капіталу: 

РКА = 0,75 х 24 х 5,0  = 90%; 

РКБ = 0,70 х 40 х 1,5 = 42 %. 

Якщо орієнтуватися тільки на показник РК, то краще вкладати кошти в 

підприємство А. Але при цьому потрібно врахувати, що це підприємство веде 

більш ризиковий бізнес, оскільки більш високий рівень прибутковості власного 

капіталу забезпечується виключно за рахунок високої частки позикового капіталу 

при відносно більш низькому рівні рентабельності продажів і швидкості обороту 

капіталу. Отже, інвестори, що не хочуть ризикувати своїм капіталом, віддадуть 

перевагу другому підприємству, де позиковий капітал у загальній сумі активів 

становить усього 33,3 %. 

Необхідно виконати розрахунки за наведеною послідовністю і зробити 

висновки за результатами першого етапу. 

 

Етап 2. Здійснення оптимізації структури капіталу за критерієм 

максимізації рівня його прибутковості 

Для оптимізації структури капіталу з метою максимізації рівня 

прибутковості власного капіталу можна використовувати таку модель: 

РК = РСК х (1 – Кп) + ЕФВ = 

= РСК х (1 – Кп) + ( РСК – Цзк) х (1 – Кп) х ЗК / ВК, 

де ЕФВ – ефект фінансового важеля; 

 ЗК – середня сума позикового (залученого) капіталу; 

 ВК – середня сума власного капіталу. 



Процес оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прибутковості власного капіталу здійснюється у такий спосіб (табл. 4). 

Таблиця 4 - Розрахунок рівня рентабельності власного капіталу 

при різних значеннях коефіцієнтів фінансового важеля 

Показник Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Власний капітал 100 100 100 100 100 100 100 

2. Позиковий капітал - 30 60 90 120 150 180 

3. Загальна сума капіталу 100 130 160 190 220 250 280 

4. Коефіцієнт фінансового левериджу 

(п. 2 : п. 1) 

- 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 

 

5. Рентабельність сукупних активів, % 40 40 40 40 40 40 40 

6. Ставка відсотка за кредит, % - 20 24 28 32 36 40 

7. Брутто-прибуток (п. 3 х п. 5 / 100) 40 52 64 76 88 100 112 

8. Сума відсотків за кредит (п.2 х п.6 / 

100) 

- 6 14,4 25,2 38,4 54 72 

9. Прибуток після виплати відсотків  

(п. 7 – п. 8) 

40 46 49,6 50,8 49,6 46 40 

10. Ставка податку на прибуток, % 25 25 25 25 25 25 25 

11. Сума податку на прибуток (п.9 х  

х п.10) 

10 11,5 12,4 12,7 12,4 11,5 10 

12. Чистий прибуток (п. 9 – п. 11) 30 34,5 37,2 38,1 37,2 34,5 30 

13. Рентабельність власного капіталу, % 

(п. 12 : п. 1 х 100) 

30 34,5 37,2 38,1 37,2 34,5 30 

Як показують приведені дані, найвищий рівень рентабельності при заданих 

умовах досягається при коефіцієнті фінансового левериджу 0,9. У разі зростання 

останнього підвищується ставка відсотка за кредит, у результаті чого 

рентабельність власного капіталу знижується. 



За аналогією кожному студенту (маґістру) виконати розрахунки, 

результати навести в табл. 4 та зробити обґрунтовані висновки. 

 

7 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

 

1. Історія і теоретичний фундамент корпоративного управління. 

2. Основні поняття корпоративного управління. 

3. Значення корпоративного управління. 

4. Рівні корпоративного управління. 

5. Еволюція структури корпоративної та інституціональної власності в Україні. 

6. Напрями концентрації власності на українських підприємствах. 

7. Структура корпоративної власності в Україні. 

8. Основні принципи корпоративного управління. 

9. Цілі й задачі розробки принципів корпоративного управління. 

10.  Принципи корпоративного управління Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

11.  Спроба дослідження проблематики корпоративного управління. 

12.  Проблеми корпоративного управління на ринках країн з перехідною 

економікою. 

13.  Учасники і механізми системи корпоративного управління. 

14.  Роль держави в системі корпоративного управління. 

15.  Трансакціонні витрати і технології в корпоративному управлінні. 

16.  Система корпоративного управління при визначенні трансакціонних витрат. 

17.  Трансакціонне середовище корпоративного управління. 

18.  Зростання трансакціонних витрат за корпоративного управління. 

19.  Класифікація моделей корпоративного управління. Інсайдерська і 

аутсайдерська моделі. 

20.  Англо-американська модель корпоративного управління. 



21.  Німецька (континентальна) модель корпоративного управління. 

22.  Японська модель корпоративного управління. 

23.  Моделі ради директорів.  

24.  Американська (унітарна) модель ради директорів. 

25.  Німецька система двоїстих рад директорів. 

26.  Організація та управління акціонерним товариством. 

27.  Організація акціонерного товариства. 

28.  Правове положення та відповідальність акціонерного товариства. 

29.  Філії та представництва акціонерного товариства. Дочірні й залежні 

товариства. 

30.  Відкриті й закриті акціонерні товариства. Права та обов’язки акціонерів. 

31.  Розповсюдження і придбання акцій. Здійснення передплати на акції. 

32.  Проведення установчих зборів акціонерів. 

33.  Вищі органи управління акціонерного товариства. 

34.  Компетенція загальних зборів. Правоздатність рішень загальних зборів 

акціонерів. 

35.  Порядок та строки скликання загальних зборів акціонерів. 

36.  Спостережна рада акціонерного товариства. Компетенція спостережної ради. 

Вибори спостережної ради товариства. 

37.  Голова спостережної ради акціонерного товариства. Засідання спостережної 

ради акціонерного товариства. 

38.  Виконавчі органи управління акціонерного товариства. 

39. Органи контролю за фінансово-господарською діяльністю акціонерного 

товариства. Ревізійна комісія акціонерного товариства. Аудитор акціонерного 

товариства. 
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