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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 магістрів нових методів

ведення  господарства,  засвоїти  принципи  та  форми  сучасних  методів

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 менеджменту.

Управління  підприємством  у  наш  динамічний  час  є  досить  складною

роботою,  яку  можуть  виконувати  лише  фахівці  нової  генерації,  озброєні

найсучаснішими  знаннями.  Фахівці  в  галузі  менеджменту  повинні  вміти

виконувати  функції  планування,  організації,  мотивації,  контролю працівників

для досягнення певних потреб.  Першочергова задача менеджменту полягає у

створенні  організаційної  культури,  творчого  інноваційного  клімату,  які

стимулюють працівників у виробничій сфері на нововведення. Керівники різних

ланок повинні стати ініціаторами організаційних змін. Управлінську діяльність

справедливо вважають мистецтвом. Але навчитись йому допомагає не тільки

освоєння теоретичного фундаменту, але й ситуаційні завдання, які наближені до

реальної  дійсності.  Ситуаційне  завдання  необхідне  для  засвоєння  навичок

виявлення,  аналізу  та  рішення  конкретних  проблем  виробничої  діяльності;

навчання груповим методам роботи при підготовці та прийнятті управлінських

рішень;  навчання  соціальним  методам  і  засобам  орієнтації  в  нестандартних

ситуаціях;  залучення  студентів  до  ролі  керівника,  зорієнтованого  на

нововведення,  на  необхідність  перебудови  стилю  роботи.  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.  Є
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фактом,  що  не  завжди  інтереси  власників  та  корпорації  (як  підприємства)

збігаються.  Тому корпоративне управління в системі загального менеджменту

спрямоване на отримання кінцевого результату,  яким є найбільш оптимальне

узгодження  інтересів  суб’єктів  корпоративних  відносин  –  власників,

менеджерів,  працівників,  суспільства.  Ці  інтереси,  як  правило,  різні,  їх

узгодження  в  корпораціях  здійснюється  через  реалізацію  повноважень  і

відповідальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– суть корпоративного управління; 

– суб’єкти та об’єкти корпоративного управління;

– функції корпоративного управління;

– методи формування і реалізації корпоративних інтересів;

– особливості та організаційно-правові ознаки корпоративних структур та

їх класифікацію;

– моделі корпорацій;

– корпоративну реструктуризацію економіки України. 

уміти: 

– формувати систему корпоративних відносин;

– складати структуру управлінських органів корпоративних утворень та 

знати принципи їх функціонування;

– розрізняти різні рівні складності корпоративних структур;

– приймати конструктивні господарські рішення;

– проектувати корпоративні структури;

– здійснювати форми корпоративного контролю;

– розрізняти матеріально-технічні та фінансові потоки в корпораціях;

– застосовувати систему критеріїв ефективності корпоративної структури.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Практичне заняття № 1

Тема. Теоретичні основи корпоративного управління

Мета: знати  сутність  та  характеристику  елементів  корпоративного

управління в процесі  господарювання;  уміти використовувати  сучасні  моделі

корпоративних  відносин  за  врахування  світового  досвіду  та  особливостей

управління корпораціями в Україні.

Короткі теоретичні відомості

Поняття «корпоративне управління» широко використовується в західній

економічній  літературі  і  досить  швидко  запроваджується  в  Україні.  Це

пояснюється поширеною формою корпоративного господарювання і власності,

необхідністю управління нею й стрімким розвитком такої  власності  в  країні.

Слово «корпорація» походить від лат. (об’єднання, співтовариство) та означає

об'єднання,  союз,  що  створюються  на  основі  професійних  або  станових

інтересів.  Тому  зрозуміло,  що  корпоративне  управління  є  управлінням

специфічною об’єднаною власністю. 3 іншого боку, всі власники мають певні

відносини власності з корпорацією.

Природа корпоративної власності не є простою і відповідно корпоративне

управління  як  категорія  також  являє  собою  складну  систему  економічних

відносин,  яка  включає  багато  внутрішніх  і  зовнішніх  елементів.  Водночас

термін «корпоративне управління» застосовується досить часто. На сьогодні не

існує  єдиного  визначення  корпоративного  управління  ні  в  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.  Усі  визначення  мають  право  на

існування,  але  складність  проблеми потребує  більш глибокого  підходу.  Тому

слід вивчати корпоративне управління в кількох його вимірах.
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Насамперед  корпоративне  управління  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  у  світі,  у  тому  числі  громадян  України.  Якщо  брати

корпоративні права як найбільш загальний об’єкт корпоративного управління,

то  його  можна  охарактеризувати  так:  корпоративне  управління являє  собою

процеси  регулювання  власником  руху  його  корпоративних  прав  із  метою

отримання  прибутку,  управління  корпоративним  підприємством,

відшкодуванням  витрат  через  отримання  частки  майна  при  його  ліквідації,

можливих  спекулятивних  операцій  з  корпоративними  правами.  Головною

метою  корпоративного  управління  є  отримання  частини  прибутку,  яку

називають  дивідендом.  Дивіденд –  це  частина  прибутку  (платіж),  що

проводиться  на  користь  власника  (довірених  осіб  власника)  корпоративних

прав, емітованих юридичною особою внаслідок розподілу частини її прибутку.

Корпоративні  права  є  втіленням  частки  (паю)  в  капіталі  конкретних

підприємств.  Рух  корпоративних  цінних  паперів  або  паїв  залежить  від

ефективності  діяльності  підприємств-емітентів.  Досліджуючи  особливості

корпоративного  управління,  слід  мати  на  увазі  специфіку  управління  цими

підприємствами  (корпораціями)  з  погляду  узгодження  інтересів  власників  і

менеджменту.

Завдання до теми

1. Сформулюйте основні підходи до визначення сутності корпоративного

управління та його ролі в процесі господарювання.

2. Проаналізуйте еволюцію формування корпоративної форми організації

бізнесу.

3.  Системно  обґрунтуйте  умови  існування  та  життєздатності  моделей

корпоративних відносин.
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Завдання 1. Ділова гра «Набуття практичних навичок в управлінні за

розширення зовнішньоекономічної діяльності»

Мета ділової гри:

1.  Відпрацювання  навичок  поводження  в  офіційних  обставинах  і

проведення ділових бесід за різних форм організації бізнесу.

2.  Оволодіння  процесом розробки та  прийняття  управлінських рішень в

організації господарювання за розширення експортних поставок.

3. Вироблення навичок з пошуку та мобілізації резервів і нереалізованих

можливостей комерційної роботи за розширення поставок виробів на експорт.

Вихідна  інформація.  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  (ТОВ)

«Медпром» спеціалізується на виготовленні та реалізації медичних препаратів,

які  планує  в  майбутньому  експортувати.  Підприємство  здійснює  свою

діяльність  на  підставі  та  відповідно  до  чинного  в  Україні  законодавства,

затвердженого  статуту,  ліцензії  на право виробництва та  реалізації  медичних

препаратів.

Товариство виготовляє високоякісну продукцію за стабільними цінами, яка

користується  попитом  у  споживачів.  Ринок  збуту  продукції  підприємства

постійно  збільшується,  а  в  майбутньому плануються  експортні  поставки.  На

підставі  досліджень,  що  проведені  маркетинговими  службами,  прогнозне

зростання  ринку  збуту  продукції  за  плановий  період  може  досягти  10  %  з

препарату  А,  25  % з  препарату  В,  30  % з  препарату  С від  обсягів  продажу

звітного періоду.

Для  виробництва  препаратів  підприємство  має  спеціальне  обладнання:

для препарату А – два агрегати; препарату В – три; препарату С – один, які

використовуються  не  з  повною  завантаженістю.  Максимальний  рівень

використання  виробничої  потужності  –  90  %.  Залишки  незавершеного

виробництва  на  підприємстві  не  утворюються.  Виробництво  продукції

здійснюється у цехах, що належать підприємству. Виробництво працює в одну

зміну,  тривалість  зміни  -  8  годин,  кількість  робочих  днів  –  260,  коефіцієнт

корисного  використання  робочого  часу  (без  простоїв  обладнання)  –  0,87.
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Відповідно  до  технологічних  вимог  для  виробництва  одиниці  препарату  А

необхідно  використати  одиницю  препарату  В,  що  зумовлює  утворення

внутрішньозаводського обороту. Підприємство не має обмежень у сировині, що

використовується на виробництві, кількість та професійна підготовка фахівців

дозволяє  суттєво  збільшити  обсяги  виробництва  та  реалізації  продукції.

«Вузьке місце» для підприємства - наявні виробничі потужності.

Завдання до ситуації

1.  Обчислити  обсяги  товарної  та  реалізованої  продукції  підприємства.

Проаналізувати динаміку їх обсягів.

2.  Розрахувати  можливі  обсяги  виробництва  та  реалізації  продукції  за

плановий  період,  виходячи  із  темпів  зростання  обсягів  виробництва  та

реалізації у минулому.

3.  Оцінити  обсяги  продукції,  які  необхідно  виробити  підприємству  за

плановий період, щоб повністю задовольнити потреби ринку та організувати в

майбутньому експортні поставки.

4. Визначити виробничу потужність підприємства та рівень її достатності

для реалізації планових завдань виробництва.

5.  Обґрунтувати  план  техніко-економічних  заходів  щодо  нарощення

виробничих потужностей підприємства та реалізації планових завдань, в тому

числі з організації в майбутньому експортних поставок.

Інформаційне забезпечення задачі

У  таблиці  1  наведені  результати  роботи  ТОВ  «Медпром»  за  базовий  і

звітній періоди.

Таблиця 1 – Показники роботи ТОВ «Медпром»

Показники Базовий період
+ N

Звітний період
+N

Випуск продукції у натуральному вимірі, од.
Препарат А 
Препарат В 
Препарат С

7600
17100
1600

8600
19400
2250

Відпускні ціни , грн за одиницю 
Препарат А 
Препарат В 
Препарат С

12,3
7,1
5,5

12,5
7

5,5
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Продовження табл. 1

Показники Базовий період
+ N

Звітний період
+N

Внутрішньозаводський оборот, тис. грн 54 60,2

Залишки нереалізованої продукції на складі 
на початок року, тис. грн
Препарат А 
Препарат В 
Препарат С

9,8
15,4
0,4

7,2
10,6
1,1

Залишки нереалізованої продукції на складі 
на кінець року, тис. грн
Препарат А 
Препарат В 
Препарат С

7,2
10,6
1,1

6,7
12,1
1,5

Трудомісткість виготовлення продукції, год.
Препарат А 
Препарат В 
Препарат С

0,35
0,18
0,7

0,35
0,18 |
0,7

Норматив залишків нереалізованої продукції на складі на 
кінець планового року, тис. грн

Плановий рік 
+N

Препарат А 8,7

Препарат Б 16,4

Препарат С 2,5

де N – остання цифра залікової книжки студента.

Алгоритм розв'язання задачі

1-й крок. Визначення обсягів товарної та реалізованої продукції.

1.1  Визначаємо  валовий випуск  продукції  (ВВ)  у  вартісному вимірі  за

формулою:

  іі ЦВВВ ,

де  Ві -  валовий  випуск  продукції  і у  натуральному  вимірі;  Ці -  ціна

реалізації і-го препарату.

1.2  Визначаємо  обсяг  товарної  продукції.  Оскільки  на  підприємстві

відсутні залишки незавершеного виробництва, то товарна продукція кількісно

буде  збігатися  з  валовою продукцією,  а  тому її  обсяг  можна  розрахувати  за

формулою:
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ТП = ВВ – ВО,

де ВО — внутрішньозаводський обіг.

1.3 Визначаємо обсяг реалізації з окремих виробів за формулою:

РПі  =  ГПі  + Зпі – Зкі,

де ГПі – обсяг випущеного препарату  і, готового до реалізації;  Зпі,  Зкі –

відповідно запаси нереалізованого препарату на початок та кінець періоду.

Для препаратів А та С показник ГПі буде відповідати валовому випуску у

вартісному вимірі.

Препарат  В  частково  використовується  у  внутрішньозаводському  обігу,

тому ГПі для нього буде визначено як різницю між валовим його випуском та

внутрішньозаводським обігом.

Результати розрахунків наведено в табл. 2.

Таблиця  2  –  Результати   розрахунків  товарної  та  реалізованої

продукції, тис. грн

Показники Базовий період Звітний період

Валовий випуск продукції: 223,7 255,7
Препарат А 93,5 107,5

Препарат В 121,4 135,8

Препарат С 8,8 12,4

Товарна продукція 169,7 195,5

Валова продукція 169,7 195,5

Реалізована продукція: 176,4 194,1

Препарат А 96,1 108,0

Препарат В 72,3 74,1

Препарат С 8,1 12,0

2-й  крок. Аналіз  динаміки  обсягів  виробництва  та  реалізації  продукції

підприємства у звітному періоді (табл. 3).
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Таблиця 3 – Динаміка обсягів виробленої та реалізованої продукції

Показник Базовий
період

Звітний
період

Абсолютне
відхилення,

+/-

Темп
зростання, %

Валовий випуск продукції, 
тис. грн

223,7 255,7 32,0 114,30

Препарат А 93,5 107,5 14,0 115,00

Препарат В 121,4 135,8 14,4 111,85

Препарат С 8,8 12,4 3,6 140,63

Товарна продукція,
тис. грн

169,7 195,5 25,8 115,20

Реалізована продукція,
тис. грн, у тому числі:

176,4 194,1 17,7 110,03

Препарат А 96,1 108,0 11,9 112,41

Препарат В 72,3 74,1 1,8 102,56

Препарат С 8,1 12,0 3,9 147,84

3-й  крок. Визначення  виробничої  потужності  з  кожного  препарату  за

формулою:

М = N . ФРК / tпр ,

ФРК = Тд  Тз  Тг  К,

де N – кількість агрегатів для виробництва окремого препарату; ФРК –

корисний фонд робочого часу;  tпр –  прогресивна трудомісткість;  Тд – річний

фонд роботи; Тз – кількість змін роботи підприємства; Тг – тривалість однієї

години; К – коефіцієнт корисного використання робочого часу.

У  результаті  розрахунків  було  визначено,  що  виробнича  потужність  з

препарату  А складає  10341 од.,  з  препарату  В – 30160 од.,  з  препарату  С –

2585 од. Можливі обсяги виробництва та реалізації продукції ТОВ «Медпром»

показані в табл. 4.
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Таблиця 4 – Можливі обсяги виробництва та реалізації продукції

Показники Звітний
період

Темп
зростання,

%

Плановий
період

1 Можливі обсяги, тис. грн

1.1 Валовий випуск продукції:

Препарат А 107,5 115,00 123,6

Препарат В 135,8 111,85 151,9

Препарат С 12,4 140,63 17,4

1.2 Товарна продукція 195,5 115,20 225,2

1.3 Реалізована продукція, у тому числі: 194,1 110,03 213,5

Препарат А 108,0 112,41 121,4

Препарат В 74,1 102,56 76,0

Препарат С 12,0 147,84 17,7

4-й  крок. Розрахунок  можливих  обсягів  виробництва  та  реалізації

продукції  за  плановий  період  (див.  табл.  4).  Планування  можливих  обсягів

виробничої  програми  здійснюється  з  використанням  дослідно-статистичного

методу розрахунків, виходячи із темпів їх зростання за звітний період.

5-й  крок. Планування  необхідних  обсягів  виробництва  та  реалізації

продукції  підприємства  здійснюється,  виходячи  з  досліджень  маркетингової

служби  підприємства  щодо  зростання  ринків  збуту  продукції.  Якщо

припустити, що частка на ринку підприємства не зміниться, то темпи зростання

обсягів реалізації будуть відповідати темпам зростання ринків збуту продукції.

Необхідний  для  задоволення  потреб  ринку  обсяг  реалізації  окремих

препаратів за плановий період можна розрахувати за формулою:

РПі_пл = РПі_зв  ТРрі /100,

де РПі_ зв – обсяг реалізації препарату і за звітний період; ТРрі – плановий темп

зростання ринку збуту препарату і.

Плановий необхідний обсяг товарної продукції визначимо за формулою:
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ТПпл = РПпл + Зк – Зн,

де  РПпл –  загальний обсяг  реалізованої  продукції  за  плановий період;

Зк – запаси нереалізованої продукції на кінець звітного періоду;                        Зн

– нормативний запас нереалізованої продукції на складі. 

Оскільки на підприємстві відсутні залишки незавершеного виробництва,

то товарна продукція буде дорівнювати валовій продукції, яку в натуральному

вимірі можна розрахувати за формулою:

ВВі = (ТПі / Ці) + ВОі,

де ВВі – обсяг виробництва (валового випуску)  і препарату за плановий

період,  одиниць  продукції;  Ці –  ціна  реалізації  препарату  і;  ВОі –

внутрішньозаводський обіг і-го препарату.

Враховуючи  те,  що  на  одиницю  препарату  А  необхідно  використати

одиницю препарату В, то валовий випуск останнього необхідно збільшити на

обсяг випуску препарату А.

Заплановані  показники  валового  випуску  продукції  порівнюють  з

наявними  виробничими  потужностями  (обмежуючий  фактор)  та  визначають

напрями їх нарощування. Результати розрахунку наведені в табл. 5.

Таблиця 5 – Планування необхідних обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства

Показники Плановий
період

1 Необхідні обсяги (ринкові обмеження):

1.1 Реалізована продукція, тис. грн. 227,0

у тому числі:

Препарат А 118,8

Препарат В 92,6

Препарат С 15,6

1.2 Товарна продукція, тис. грн. 219,7

Препарат А 116,8

Препарат В 88,3

Препарат С 14,6

Продовження табл. 5
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Показники Плановий
період

1.3 Валовий випуск продукції, од.

Препарат А 9344

Препарат В 21962

Препарат С 2649

2  Виробнича  потужність  підприємства  щодо  випуску
продукції, од.
Препарат А 10341
Препарат В 30160

Препарат С 2585
3 Рівень використання виробничої потужності, %

Препарат А 0,90

Препарат В 0,73

Препарат С 1,02

За результатами проведених розрахунків можна зробити такі висновки та

пропозиції (аналітична записка).

Висновки. За  звітний  період  у  ТОВ  «Медпром»  спостерігалося

збільшення  всіх  показників  виробничої  програми  порівняно  з  базовим

періодом.  Так,  темп  зростання  товарної  продукції  становить  115,2  %,

реалізованої продукції – 110,03 %. У процесі планування визначені можливі та

необхідні обсяги виробничої діяльності підприємства, визначені оптимальні їх

значення. Виходячи з припущення про збереження зазначених темпів зростання

показників  виробничої  програми,  необхідний  обсяг  товарної  продукції

запланований у сумі 225,2 тис. грн., обсяг реалізованої продукції –  213,5 тис.

грн, у тому числі з препарату А – 121,4 тис. грн, з препарату В –            76 тис.

грн, з препарату С – 17,7 тис. грн.

Однак,  виходячи  з  досліджень  маркетингової  служби  щодо  можливого

збільшення обсягів реалізації продукції були встановлені такі планові завдання

для  реалізованої  продукції:  препарат  А  –  118,8  тис.  грн,  препарат  В  –

92,6  тис.  грн,  препарат С –  15,6  тис.  грн,  реалізована  продукція  в цілому –

227 тис. грн. Для забезпечення визначеного обсягу реалізації валовий випуск

продукції  повинен  дорівнювати:  для  препарату  А  –  9344  од.,  препарату
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В – 21962 од., препарату С – 2649 од.

Оцінка  виробничих  можливостей  підприємства  свідчить,  що  під  час

випуску  запланованих  обсягів  продукції  коефіцієнт  її  використання  для

препарату А складе 0,9, для препарату В – 0,73, для препарату С – 1,02. Таким

чином,  для  виконання  виробничої  програми  з  урахуванням  максимального

рівня  використання  виробничої  потужності  (90  %)  з  препарату  С наявних у

підприємства потужностей не вистачає.

Пропозиції. ТОВ  «Медпром»  необхідно  провести  ряд  заходів  щодо

нарощення  виробничих  потужностей  та  збільшення  ефективності  їх

використання.

Основними резервами збільшення виробничих потужностей є: зменшення

трудомісткості виробництва; введення в дію нових ланок і розширення діючих

виробничих  площ;  збільшення  часу  роботи  обладнання  (або  коефіцієнта

змінності  роботи  обладнання);  формування  оптимального  плану  розподілу

робіт;  реконструкція  діючого  обладнання  та  технічне  переозброєння

виробництва;  підвищення  рівня  завантаженості  обладнання  до  нормативної

величини.

До  факторів,  що  впливають  на  ефективне  використання  виробничої

потужності підприємства, належать такі групи:

1.  Фактори,  що  пов’язані  зі  складом  та  особливостями  структури

основних  фондів  підприємства: кількість  та  продуктивність  обладнання;

співвідношення активної та пасивної частин основних фондів; рівень технології

виробництва; рівень зносу обладнання, його технічні характеристики; характер

використання обладнання.

2. Фактори, що пов’язані з особливостями продукції, що випускається:

серійність  випуску;  рівень  уніфікації  виробів  та  деталей;  стандартизація

матеріалів,  обладнання  та  деталей,  що  використовуються;  матеріаломісткість

продукції.

3.  Фактори,  що пов’язані  з  особливостями організації  виробництва
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продукції: рівень спеціалізації та кооперації виробництва; ступінь концентрації

виробництва;  рентабельність  виробництва;  рівень  кваліфікації  кадрів;  рівень

узгодженості за продуктивністю між групами машин (робочих місць); кількість

«вузьких місць».

4.  Фактори,  що  пов’язані  з  рівнем  управління  виробництвом:

виробнича  та  організаційна  структура  виробництва;  методи  управління,  що

використовуються; стиль та техніка управління.

Усі перелічені фактори впливають на виробничу потужність комплексно.

Набуття практичних навичок в управлінні

Мета набуття навичок в управлінні під час проведення ділової гри:

1.  Відпрацювання  навичок  поводження  в  офіційних  обставинах  і

проведення ділових бесід за різних форм організації бізнесу.

2.  Оволодіння  процесом розробки та  прийняття  управлінських рішень в

організації в процесі господарювання ТОВ «Медпром».

3. Вироблення навичок з пошуку та мобілізації резервів і нереалізованих

можливостей комерційної роботи ТОВ «Медпром», в тому числі за розширення

експортних поставок продукції.

Завдання до ситуації з удосконалення управління

1.  Скласти  штатний  розклад  ТОВ  «Медпром»  та  побудувати  схему

організаційної  структури управління торговельного центру,  навести необхідні

обґрунтування.

2.  Розрахувати  необхідні  показники  ефективності  діяльності

ТОВ «Медпром». 

3.  Прийняти  рішення  щодо  ефективності  співпраці  з  консультаційною

фірмою  і  оформити  у  вигляді  доповідної  записки  заступника  директора

підприємства на ім’я директора.

На  заключному  етапі  ігрові  групи  планують  заходи  щодо  підвищення

ефективності  продажу  товарів  виробництва  ТОВ  «Медпром»  на  основі

самообслуговування  і  визначають  доцільність  застосування  в  торговельному
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центрі  інших  форм  продажу.  Слід  розробити  заходи  з  більш  ефективного

використання обов’язкових методів організації торгово-технологічного процесу,

зокрема,  щодо  застосування  найбільш  раціональної  системи  розміщення

обладнання  в  торговельній  залі,  упровадження  розрахункового  вузла,

покращення групування товарів за комплексами та інформацією покупців.

Ігровим  групам  слід  включити  розроблені  ними  вдосконалення  до

загального  плану  заходів  з  перебудови  комерційної  роботи  в  торговельному

центрі. А разом з такими обов’язковими додатками, як оптимальне технологічне

планування  центру  і  розрахунок  очікуваного  економічного  ефекту  від

запровадження  заходів,  розроблених  на  заключному  етапі  гри,  подати

експертній  групі  для подальшого  обговорення  і  оцінювання якості  виконаної

роботи. Результати аналізу і висновки оформіть доповідною.

Підбиття підсумків ділової гри

По  завершенні  ділової  гри  керівник  характеризує  якість  її  проведення,

визначає кінцеву оцінку роботи експертної та ігрових груп у балах і пропонує її

учасникам  розподілити  ці  бали  між собою з  урахуванням  внеску  кожного  у

розв’язання відповідних завдань. Керівник і експертна група оцінюють якість

роботи ігрових груп. Кожний ігровий крок оцінюється в балах залежно від того,

наскільки ефективними виявилися рішення ігрових груп. 

Керівник гри та експертна група виводять заохочувальні або штрафні бали

за вдало і невдало прийняті рішення. Більшу кількість балів отримує та ігрова

група,  яка  запропонувала  найбільш  ефективні  рішення,  виявила  кращу

організованість,  ініціативу та підприємливість,  уміння по-діловому викладати

свої думки, вести дискусію з дотриманням відведеного режиму часу, доводити

слушність  прийнятих  рішень.  На  підставі  цих  балів  керівник  виставляє

учасникам гри оцінки за п'ятибальною системою.

Контрольні питання
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1. Охарактеризуйте сутність, загальні риси й відмінності корпоративного

управління в процесі господарювання у виробничій сфері та торгівлі.

2. Сформулюйте провідні положення елементів корпоративного управління

як системи.

3.  Які  характеристики  визначають  розробку  моделей  корпоративних

відносин в економічно розвинених країнах та в Україні?

4. Наведіть еволюцію формування корпоративної організації бізнесу.

Література: [6, с. 15–32; 9, с. 18–34; 12, с. 9–16; 23, с. 7–18].

Практичне заняття № 2

Тема. Зовнішня сфера корпоративного управління

Мета: знати  форми  державного  регулювання  ринку  цінних  паперів,

посередників  в  системі  корпоративного  управління;  уміти  використовувати

системний підхід в управлінні рухом акцій на первинних і вторинних ринках.

Короткі теоретичні відомості

Історія  розвитку  корпоративного  капіталу  і  фінансових  ринків,  що

пережили  ряд  корисливих  резонансних  дій  з  боку  засновників  і  гучних

фінансових  потрясінь,  спричинила  поєднання  дій  інституцій  корпоративного

сектору  та  державних  органів  з  метою  упорядкування  обігу  корпоративних

цінних  паперів.  До  законодавчих  вимог  насамперед  належить  реєстрація

випусків  акцій.  Така  практика  здійснюється  практично  всіма  країнами  світу.

Наприклад, у США для первинної пропозиції акцій покупцям вони мають бути

зареєстровані  в  Комісії  з  цінних паперів  та  біржі.  Визначені  Актом правила

забезпечують  майбутніх  акціонерів  більш-менш докладною інформацією,  що

дає  відповіді  на  запитання:  купувати  чи  не  купувати  акції?  Тому  компанія

(засновники),  яка  вирішила  випускати  акції,  подає  в  Комісію  заяву  про  їх

реєстрацію  з  інформацією  про  свою  діяльність  і  проспект  з  докладною

інформацією про себе і майбутні наміри. Якщо разовий обсяг цінних паперів у

США перевищує 1,5 млн дол., то такі випуски реєструються в Комісії з цінних
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паперів та біржі Конгресу США, а якщо обсяг менший – у відповідних комісіях

штатів.  Заяви  про  реєстрацію  мають  подаватись  не  менш  як  за  20  днів  до

початку продажу цінних паперів. Комісія не виносить рішення щодо якості  й

ліквідності  цінних  паперів.  Результатом  перевірки  реєстраційної  заяви  (її

розгляд триває,  як правило, чотири – шість тижнів) є лист-коментар Комісії,

який дає право на початок продажу або пропонує надати додаткові відомості.

Після того як цінні папери надходять у повторний обіг і перебувають в обігу на

вторинних ринках, проводяться систематичні уточнення кредитоспроможності

емітента через 1, 2, 3 роки після емісії.

Подібні вимоги існують і у вітчизняній регулятивній системі. Так, емітент

має право на випуск акцій підприємств з моменту реєстрації цього випуску в

Державній  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку.  Якщо  подані  для

реєстрації  акції  пропонуються для відкритого продажу,  тобто призначені  для

розміщення між юридичними особами  і  громадянами,  коло  яких  заздалегідь

визначити неможливо, то емітент зобов’язаний подати в орган реєстрації також

інформацію про випуск цих цінних паперів. 

Отже, для первинного випуску акцій потрібні реєстрація інформації про

випуск і реєстрація випуску акцій. Існує положення, згідно з яким інформація

про  випуск  акцій,  облігацій  підприємств,  що  пропонуються  для  відкритого

продажу,  крім  реєстрації  підлягає  обов’язковому  опублікуванню  в  органах

преси  Верховної  Ради  України  та  Кабінету  Міністрів  України  і  офіційному

виданні фондової біржі не менш як за 10 днів до початку підписки на ці цінні

папери.  Причому  акції,  що  пропонуються  для  відкритого  продажу,

допускаються для розміщення не раніше як через 30 днів після опублікування

оголошення про випуск. У разі будь-яких змін в інформації про випуск акцій,

облігацій  підприємств,  що  пропонуються  до  відкритого  продажу,  емітент

цінних паперів  повинен опублікувати  інформацію про зміни,  що сталися,  до

закінчення 30–денного терміну з дня опублікування інформації. Слід мати на

увазі, що реєстрація випуску цінних паперів або інформації про випуск цінних

20



паперів, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку, не може розглядатись як гарантія вартості цих цінних паперів.

Завдання до теми

1. Охарактеризувати відмінності великих і малих підприємств в системі

удосконалення корпоративного управління.

2.  Визначити  переваги  та  недоліки  малих  і  великих  підприємств в

системі удосконалення корпоративного управління.

Ситуація для аналізу

Загальновизнаний факт, що сьогодні невеликі підприємства дуже важливі

для  економіки  США.  Якщо  проаналізувати  відмінності  промисловості,  що

виробляє дискретні компоненти, від галузей, що випускають товари широкого

вжитку, такі як бензин, цукор, хімікати і т.д., то можна переконатися, що понад

70  %  підприємств  першого  типу  невеликі,  тобто  зі  штатом  не  більше  100

чоловік. Відповідно до однієї з оцінок фахівців, практично всі нові робочі місця,

створені з 1980 років в США, з’явилися саме завдяки невеликим фірмам, що

важливі в системі удосконалення корпоративного управління.

Однак, за даними досліджень Пола Стамідаса (Paul Stamatas),  переваги

великих  підприємств  перед  невеликими  перебільшити  неможливо.  У  своїй

роботі, яка присвячена виробничим підприємствам, що ввійшли до стандартної

класифікації  галузей  народного  господарства  (SIC)  (тобто  виробники

дискретних  компонентів),  він  зазначає,  що  невеликі  заводи  звітували  про

прибуток на інвестований капітал у розмірі 11,5 %, у той час як великі –  14,7%.

Далі дослідження показали, що на невеликих підприємствах обсяг продажів у

розрахунку на одного працівника був 114 тисяч доларів,  а  на великих  –  144

тисячі  доларів.  Це означає,  що в середньому один робітник великого  заводу

генерував продукцію, обсяг продажів якої був на 30 тисяч доларів більше, ніж

продукція, у випуску якої брав участь працівник невеликого підприємства. Не

можна не погодитися, що це слугує непоганим виправданням того, що перший

звичайно одержував більш високу заробітну плату.
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За  результатами  проведених досліджень  були  зроблені  наступні  важливі

висновки:

1. Невеликі підприємства поступаються великим за показниками прибутку

на інвестований капітал і обсягу продажів у розрахунку на одного працівника.

2. У звітах про роботу невеликих підприємств указується менший середній

час  підготовки  до  випуску  продукції  в  тижнях,  оскільки  вони,  як  правило,

випускають  менш  складні  вироби.  Крім  того,  вони  характеризуються  більш

низьким  показником  вартості  реалізованої  продукції  (Cost Of Goods Sold –

COGS) у відсотковому відношенні від загальних витрат, що часто означає менші

розміри заробітної плати. Більш низькі показники COGS невеликих заводів не

забезпечують їм більшої рентабельності,  можливо, унаслідок того, що на них

звичайно спостерігаються великі витрати на проведення маркетингових заходів

і більш високі накладні витрати. 

3.  Звіти великих підприємств свідчать  про більш короткий порівняно із

невеликими заводами час відшкодування капіталовкладень (27,7 і 32,5 місяця

відповідно).  Це  означає,  що  більш  великі  підприємства  здатні  відшкодувати

інвестиції, витрачені на устаткування, швидше, ніж невеликі, що є очевидною

перевагою  для  перших,  особливо  коли  мова  йде  про  вкладення  капіталу  в

капіталомістке устаткування. 

4.  Показники  оборотності  товарно-матеріальних  запасів  і  номенклатура

продукції, що випускається на невеликих і великих підприємствах, приблизно

однакові.

Запитання до ситуації

1. Які  дослідження  були  проведені  для  визначення  відмінностей  між

малими та великими підприємствами?

2. Сформулюйте результати проведених Полом Стамідасом досліджень.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте форми державного регулювання ринку цінних паперів.

2. Розкрийте специфіку управління державними корпоративними правами.
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3.  Яка  сучасна  система  поглядів  на  фінансових  посередників  в  системі

корпоративного управління?

4.  Деталізуйте  чинники  стосовно  основних  організаційних  форм

фінансового посередництва.

Література: [2, с. 3–34; 9, с. 86–227; 13, с. 119–156; 24, с. 17–48].

Практичне заняття № 3

Тема. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного

управління

Мета: знати  структуру  та  підпорядкованість  органів  управління

корпорації; уміти визначати компетенцію загальних зборів акціонерів в системі

корпоративного управління, повноваження ревізійної комісії.

Короткі теоретичні відомості

Світова  практика  свідчить  про  наявність  різноманітних  організаційних

систем управління корпораціями, які мають спільні характерні риси. Найбільш

суттєві напрями корпоративного управління визначають власники акціонерного

товариства  (АТ).  Вони  опрацьовують  стратегію  розвитку  корпорацій  і

вирішують загальні  питання  кадрової  політики.  Оскільки корпорації  є  такою

формою підприємств,  де  досить  часто  існує  «розмита»  власність  і  власників

може  бути  багато,  то  зрозуміло,  що  повинна  зберігатись  керованість  АТ  не

тільки під час вираження власниками своїх прав на зборах, а й у період між

зборами. Власники здійснюють свої управлінські функції на зборах (якщо вони

можуть реально це здійснити) або передають функції управління іншим особам.

Якщо така ситуація їх не влаштовує, є два виходи: перший – не втручатись у

справи  АТ,  сподіваючись,  що  інші  власники  та  менеджмент  зможуть  вести

справу в інтересах усіх власників; другий – вийти з товариства в установленому

законодавством та установчими документами порядку.

Загальна  характеристика  регулятивних  корпоративних  систем  деякими

фахівцями  вбачається  в  існуванні  кількох  груп  чинників,  що  впливають  на

управління.  До  них  відносять  тип  власності  у  певному  національному
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середовищі, специфіку законодавства і нормо творчості, схильність суспільства

до  прямого  тиску  на  корпорації,  структуру  директорських  рад.  Дієвість  і

ефективність  системи  корпоративного  управління  визначається  результатом

поєднання  цих  чинників.  Більш  конкретно  система  корпоративного

регулювання  розглядається  через  урахування  відповідей  на  такі  питання:  як

широко  сягає  регуляція,  який  її  обсяг;  наскільки  вона  сувора;  які  джерела

регулятивних  актів;  які  механізми  їхнього  запровадження?  Відповіді  на  ці

запитання  можуть  бути  надзвичайно  широкими  і  об’ємними,  кожна  з  них

потребує  значної  роботи.  Тому  такий  підхід  вимагає  певної  конкретизації

стосовно  безпосереднього  управління  акціонерними  товариствами.  Поряд  з

робочими  групами  Міжнародної  фінансової  корпорації  існують  окремі

організації і групи фахівців, які виділяють також кілька конкретних показників,

що дає змогу більш чітко з’ясувати стан внутрішньо корпоративного управління

в тій чи іншій країні.

Завдання до теми

1. У чому важливість високої продуктивності в міжнародних корпораціях?

2.  Як  пов’язана  висока  продуктивність  праці  із  виробничими

потужностями в міжнародних корпораціях?

Ситуація  для  аналізу  «Міжнародні  виробничі  та  фінансові

корпорації»

Політики  і  провідні  бізнесмени  різних  країн  часто  ламають  списа,

обговорюючи,  робітники  якої  національності  працюють  із  найвищою

продуктивністю,  але  при  цьому  приділяють  значно  менше  уваги  не  менш

важливим  питанням  про  те,  у  якій  країні  найбільш  продуктивно

використовується капітал.  У даному контексті під словом «капітал» маємо на

увазі  як  фізичний (устаткування  і  будівлі),  так  і  фінансовий капітал  (акції  й

облігації).

Білл  Льюіс  (Bill Lewis)  з  інституту  McKinsey Global,  розташованого  у

Вашингтоні, вважає, що продуктивне використання капіталу – в сукупності із
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робочою  силою  –  не  тільки  підвищує  стандарти  рівня  життя  нації,  але  і

визначає  розмір  прибутку,  що  громадяни  країни  одержують  за  своїми

заощадженнями.  Чим  більший  прибуток  Ви  одержуєте,  тим  менше  Вам

необхідно  зберігати  засобів  на  майбутнє  і  тим більше можна витратити  вже

сьогодні.  У  США  в  період  з  1995  по  2010  рік  ставки  з  позикового  й

акціонерного капіталів у середньому складали 8,2 %; у Німеччині цей показник

був  6,5  %,  а  в  Японії  –  5,1  %.  Як  же  вдається  США  настільки  ефективно

використовувати  свій  капітал?  Відповідь  на  це  питання  лежить  у  способі

проведення  американськими  менеджерами  маркетингу  своєї  продукції  й

управління фабриками і заводами. Так, наприклад, японські електростанції (їх

продуктивність  використання  капіталу  майже  на  50  %  нижче  за  їх

американських колег) тримають величезні потужності, що генерують, у резерві

для того, щоб задовольняти різко зростаючі потреби в потужностях у періоди

найбільш жарких літніх місяців.  Інший час року ці  виробничі потужності  не

використовуються.  У  США  електростанції  скорочують  піковий  попит,

застосовуючи розумні цінові графіки і різні методи матеріального заохочення

споживачів.

У  телекомунікація  США  також  випереджає  Німеччину  і  Японію  за

ефективністю використання капіталу більш ніж на 50 %. Такі нововведення, як

стільниковий  зв’язок,  цифрова  телефонія,  факси  і  дешевий  міжнародний

телефонний зв’язок, забезпечують граничну завантаженість оптико волоконних

та  телефонних  ліній  США.  А  чим  вищий  коефіцієнт  використання  цих

потужностей,  тим  більший  прибуток  на  мільярди  доларів,  інвестованих  у

телефонні мережі.

Запитання до ситуації

1. Настільки важлива висока продуктивність в міжнародних виробничих і

фінансових корпораціях?

2. Який взаємозв’язок між виробничими потужностями і продуктивністю в

міжнародних виробничих і фінансових корпораціях?

Контрольні питання
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1. Охарактеризуйте структуру корпоративних органів управління.

2. Як здійснюється підпорядкованість органів управління корпорації?

3.  Назвіть  основні  фактори,  що  зумовлюють  особливу  роль  загальних

зборів акціонерів в управлінні корпорацією.

4. Яка роль спостережної ради, причини її створення та повноваження?

5.  Надайте  характеристику  виконавчому  органу  корпорації  та  його

повноваженням.

6. Розкрийте повноваження ревізійної комісії  та особливості  організації

аудиторської перевірки в корпорації.

Література: [9, с. 21–42; 11, с.76–194; 20, с. 83–209; 23, с. 68–172].

Практичне заняття № 4

Тема. Тактичне і стратегічне управління корпораціями

Мета: знати  особливості  тактичного  і  стратегічного  управління  як

інструменту  реалізації  потенціалу  корпоративного  управління;  уміти

погоджувати та затверджувати стратегічні й поточні планові документи.

Короткі теоретичні відомості

Тактичне  управління  корпораціями  передбачає  ухвалення  рішень  щодо

того, як слід розподіляти ресурси корпорації для досягнення стратегічних цілей.

Тактичне  планування  передбачає  розроблення  планів  розвитку  окремих

функціональних  підсистем  корпорації.  Розробляють  тактику  в  розвиток

стратегічного  управління  корпорацією.  Тактичні  управлінські  рішення

опрацьовуються  на  рівні  керівників  середньої  ланки.  Тактичні  результати

управлінської  діяльності,  як  правило,  проявляються  дуже  швидко  і  легко

співвідносяться  з  конкретними  діями.  Основою  стратегічного  управління  є

стратегічне планування, під яким розуміється процес формування, оцінювання і

прийняття стратегії розвитку корпорації. 

До питань стратегічного планування належить також контроль реалізації

планів  і  їх  коригування.  Стратегічні  плани  базуються  на  прогнозуванні
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майбутнього  стану  корпорації  і  зовнішнього  середовища.  Призначенням

стратегічних планів є мобілізація ресурсів і координація діяльності підрозділів

корпорації в напрямі досягнення заявлених довгострокових цілей: збільшення

прибутку,  зниження  собівартості,  вихід  на  міжнародний  ринок,  збільшення

масштабів діяльності та ін.

Значення  стратегічно  орієнтованої  поведінки,  що  дає  змогу  корпорації

виживати  в  довгостроковій  перспективі,  різко  зросло  для  суб’єктів

господарювання  нашої  країни  в  останній  час.  Всі  корпорації  за  умов

конкурентного  середовища,  що  формується,  мають  не  тільки  концентрувати

увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію,

яка б дала змогу їм встигати за змінами. Прискорення змін у навколишньому

середовищі,  поступове  насичення  вітчизняного  ринку товарами,  поява  нових

запитів для розвитку, пов’язаних з досягненнями сучасних технологій, розвиток

інформаційних  мереж  –  ці  чинники  привели  до  зростання  значення

стратегічного управління. 

Стратегічне  управління  можна  визначити  як  систему  управління

корпорацією  за  умов  нестабільного,  швидкозмінного  середовища,  що

забезпечує  динамізм,  адаптованість  і  конкурентоспроможність  розвитку.

І. Ансофф розглядає стратегічне управління як систему, що складається із двох

підсистем,  які  взаємодоповнюють  одна  одну:  1)  аналіз  і  вибір  стратегічної

позиції; 2) оперативне управління в реальному масштабі часу. 

В  акціонерних  товариствах  крім  загальної  системи  управління,  яка

базується  на  положеннях  законодавчої  бази  і  не  виходить за  її  рамки,

регламентуючи  основні  підходи  до  управління,  в  багатьох  випадках

створюються елементи власної внутрішньо корпоративної системи управління.

Внутрішня  система  управління  являє  собою систему  організаційних  заходів.

Для того, щоб заходи були обґрунтованими, в корпораціях розробляють систему

приписів,  які  мають  форму  певних  документів,  або,  як  їх  часто  називають,

положень.
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Завдання до теми

1.  Сформулюйте  відмітні  особливості  тактичного  і  стратегічного

управління корпораціями.

2. Наведіть приклади тактичного і стратегічного управління як інструменту

реалізації потенціалу корпоративного управління.

3.  Проаналізуйте  систему  погодження  та  затвердження  стратегічних  і

поточних планових документів.

Ситуація для аналізу «Як почувати себе  впевнено на напруженому

ринку високих технологій»

2008  року  з  великою  помпою  компанія  «Compaq»  улаштувала

презентацію  нового  сімейства  потужних  високошвидкісних  ноутбуків,  що

мають сучасний дизайн. Назване Armada, воно покликане замінити аналогічну

гаму ноутбуків  компанії  «Contour»,  про що було  оголошено 2007 року.  Топ-

менеджери компанії «Compaq» покладає великі надії на Armada, але, незалежно

від високої якості виробу, термін їх життя обмежений.

Нововведення,  що  швидко  розвиваюся,  та  конкуренція,  що  різко

збільшилася  в  Силіконовій  Долині,  сприяють  прискоренню  технологічного

циклу. Це означає, що для досягнення гнучкості під час випуску нових або під

час  поліпшення  існуючих  моделей,  виробники  комп’ютерів  повинні

модернізувати  устаткування  на  своїх  заводах.  «Ви  змушені  планувати

народження  нового  виробу  й  одночасно  його  похорон,  –  пояснює  Девід  By,

аналітик  з  питань  технології  компанії  «Chicago Corp.»  –  Але  якщо  Ви  не

заплануєте  ці  події,  то  ризикуєте  втратити  багато  грошей  і  велику  частку

ринку».  Навіть  при  рівні  продажів  близько  15  мільярдів  доларів  підрозділ

компанії  «Compaq»  у  Х’юстоні  нелегко  здійснює  інвестиції  у  свої  фабрики.

Компанія  розробила  систему,  що  дозволяє  їй  легко  реагувати  на  запити

роздрібних  торговців  і  підприємств  роздрібної  торгівлі  замість  простого

постачання  їх  зі  складських  резервів,  що  завжди  створювало  проблеми  при

підтримці стабільної роботи підприємств. Ключовим елементом у новій системі
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є  «виробничі  осередки»,  що  компанія  «Compaq»  використовує  під  час

виготовлення різних моделей комп'ютерів поряд із традиційними складальними

лініями. У кожному осередку працюють три чоловіки, що повністю складають,

тестують і  відвантажують комп’ютери. За іронією долі виробничі осередки є

давно  забутою  старою  ідеєю,  суть  якої  в  тому,  що  ще  до  індустріальної

революції групи людей виготовляли деякі вироби прямо в себе в будинку.

Одна  з  головних  переваг  виробничого  осередку  полягає  в  тому,  що  в

ньому можна щодня робити різні  моделі комп’ютерів, якщо в цьому виникає

необхідність.  Для  компанії  «Compaq» легше  робити  сотні  різних  моделей

комп’ютерів,  використовуючи  48  осередків  замість  однієї  традиційної

складальної  лінії.  «Виробництво  на  основі  осередків  дає  нам  можливість

вносити  зміни в  продукцію,  що випускається,  тоді,  коли  нам це  потрібно,  –

говорить віце-президент компанії «Compaq» Ріс Лантухів, – хоча і не завжди».

Досвід  компанії  «Compaq»  показав,  що  використання  виробничих

осередків підвищує продуктивність праці на 23 %, а якість продукції – на 25%. 

Незважаючи на ці переваги, виробництво на основі осередків залишається

дорогим. Оснащення звичайної складальної лінії обходиться компанії «Compaq»

у 2,5 мільйони доларів,  а  для створення осередків  тієї  самої  продуктивності

необхідно 10 мільйонів доларів, тому що кожен осередок необхідно оснастити

повним  набором  інструментів.  Крім  того,  робітники  виробничих  осередків

повинні бути краще навчені й одержувати більш високу заробітну плату,  ніж

робітники складальної лінії.

Завдання до ситуації

1. Яку систему розробила компанія «Compaq»?

2.  У  чому  полягають  переваги  виробничого  осередку  в  порівняні  із

традиційними складальними лініями?

3. Які недоліки виробництва на основі осередків?

Контрольні питання

1.  Які  особливості  тактичного  і  стратегічного  управління  вітчизняними

корпораціями?
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2.  Які  дві  підсистеми стратегічного  управління  взаємодоповнюють  одна

одну на думку І. Ансоффа?

3.  У  яких  випадках  може  використовуватися  тактичне  і  стратегічне

управління як інструмент реалізації потенціалу корпоративного управління?

4.  Охарактеризуйте  процес  погодження  та  затвердження  стратегічних  і

поточних планових документів.

Література: [13, с. 57–142; 15, с. 163–247; 18, с. 148–229; 19, с. 208–237].

Практичне заняття № 5

Тема. Управління корпоративними витратами

Мета: знати  сутність,  класифікацію  та  підходи  до  ідентифікації  витрат,

особливості  формування  корпоративних  витрат;  уміти  контролювати  та

регулювати  корпоративні  витрати,  обґрунтовувати  резерви  зниження

корпоративних витрат.

Короткі теоретичні відомості.

Сучасні  економічні  теорії  щодо  сутті  і  ролі  акціонерного  капіталу  в

економічних системах виходять  з  того,  що в  умовах корпоративного  сектору

зміщуються  акценти  з  максимізації  прибутку,  які  характерні  для  приватного

підприємства,  на максимізацію інтересів  власників,  а  також інших учасників

корпоративних  відносин.  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 притаманну такій організаційно-економічній формі. Якщо

розглядати державні підприємства як корпоративні,  то існує певна специфіка

формування власності, оскільки такі підприємства отримують власність в повне

господарське відання, або оперативне управління, яке має певну специфіку.

Корпоративні підприємства функціонують як господарські ланки на основі

певних основних та оборотних фондів, які вони використовують з більшою чи

меншою ефективністю. Проте виробничі та невиробничі фонди господарських
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товариств формуються на початкових стадіях залежно від угод їх засновників та

учасників,  які  визначають  мету  діяльності,  способи  розподілу  часток  між

засновниками і величину початкового капіталу, який буде застосовуватись для

господарської діяльності товариства. 

Своєрідною є природа власності самого товариства. Річ у тім, що власність

господарських  товариств  розглядається  як  об’єднана  (спільна)  власність.  В

Україні власність господарського товариства вважається колективною і воно є

власником:  майна,  переданого  йому засновниками  і  учасниками  у  власність;

продукції,  виробленої  товариством  у  результаті  господарської  діяльності;

одержаних  доходів;  іншого  майна,  набутого  на  підставах,  не  заборонених

законом.  Капітал  товариства  формується  за  рахунок  внесків  учасників

товариства.  Майно,  що  передається  засновниками  й  іншими  учасниками

товариства  у  власність,  являє  собою  внески  учасників  та  засновників

товариства, що можуть виступати у різних майнових формах.

Фундаментом системи корпоративного управління є модель транс акційних

витрат.  Основна риса моделі – чітке визначення полюсів взаємовідносин між

головними учасниками корпоративного управління – принципалами і агентами.

(Власники  –  принципали.  Менеджери  –  агенти).  Агенти  –  посадові  особи

підприємства, які надають управлінські послуги принципалам, і отримують за

це відповідне винагородження. Першим полюсом у взаємовідносинах між ними

є  послуги,  які  надаються  агентами  принципалам.  Другим  полюсом  є

винагородження, що виплачується принципалами агентам за надані послуги.

Завдання до теми

1.  Сформулюйте  підходи  до  мотивування  працівників  за  оптимізацію

корпоративних витрат.

2. Проаналізуйте механізми контролювання та регулювання корпоративних

витрат.

3.  Визначте  сутність  обґрунтування  резервів  зниження  корпоративних

витрат в умовах загострення конкуренції.

Ситуація для аналізу «Управління проектами у фірмі «СРАоnе»
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Аудиторський  відділ  фірми  «СРАоnе» (одна  із  шести  найбільших

бухгалтерських фірм) займається тим, що складає для своїх клієнтів фінансові

звіти відповідно до загальноприйнятих методів ведення бухгалтерського обліку

(Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) та опрацьовує рекомендації

по зниженню корпоративних витрат. При широкомасштабних перевірках обсяг

робіт і діапазон розв'язуваних питань настільки великі, що для їх виконання та

вирішення необхідна не одна людина, а група людей. Так, наприклад, під час

проведення  аудиторської  перевірки  у  великій  транснаціональній  корпорації

необхідні численні аудитори з різною спеціалізацією, що могли б досліджувати

всі аспекти роботи підрозділів корпорації,  розкиданих по всій земній кулі.  Із

огляду  на  кількість  людей  і  розмаїтість  їх  професійних  навичок,  досвіду  й

особистих  якостей,  для  ефективного  виконання  такої  роботи  необхідний

менеджер проекту. 

Таким чином, кожна аудиторська перевірка починається з призначення для

клієнта партнера, звичайно людини, знайомої із бізнесом клієнта. Цей партнер

стає  «директором проекту» аудиторської  перевірки і  несе  відповідальність за

такі заходи, як складання анкети, підбір персоналу, розподіл завдань, складання

графіка і бюджету перевірки.

Директор проекту починає з того,  що вивчає звіти про доходи і  витрати

свого  клієнта,  його  балансові  й  інші  фінансові  звіти.  Якщо виявляється,  що

клієнт має погану ділову репутацію, директор проекту може прийняти рішення,

на підставі якого фірма «СРАоnе» просто відмовляється від проведення аудиту.

Якщо ж клієнт  підходить,  директор  проекту  підготовляє  пропозицію,  у  якій

описується  загальний  підхід  до  проведення  перевірки,  указується  дата

закінчення  проекту  і  приводиться  оцінка  витрат  на  його  реалізацію.  При

визначенні  процедури,  що  буде  використана  під  час  проведення  перевірки,

враховуються розміри компанії та кількість відділів. Після цього для кожного

відділу  призначається  свій  аудитор.  Таким  чином,  команда  аудиторів  являє

собою не  що інше,  як  проектну  групу,  що заново  створюється  для  кожного

нового аудиту, і до якої входять люди, найбільш придатні за своїми знаннями і
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навичками  для  виконання  даної  задачі.  Як  правило,  такі  групи  включають

одного-двох старших бухгалтерів, одного-двох бухгалтерів і директора проекту.

Ще до прийняття пропозиції директор визначає, хто яку задачу буде виконувати,

і  намічає  дати  виконання  цих  задач.  Оцінка  витрат  проводиться  на  основі

попередньої оцінки витрат часу.

У  ході  перевірки  директор  зобов’язаний  слідкувати,  щоб  усі  роботи

проводилися  відповідно  до  Книги  стандартів  проведення  аудиту  (Book of

Auditing Standards) і виконувалися за графіком. Щотижня проводиться зустріч

директора  з  клієнтом,  на  якій  обговорюється  хід  робіт.  Якщо  проблеми  не

можна розв’язати групою, директор може викликати фахівців з податкового і

консультаційного відділу фірми «СРАоnе». Якщо в групи виникають складності

з інтерпретацією фінансових звітів, на вимогу директора до роботи залучається

персонал фірми-клієнта. 

Після проведення перевірки клієнт забезпечується додатковими послугами.

На вимогу Податкового управління США (Internal Revenue Service)  директор

проекту направляє дані щодо перевірки до цього управління.

Запитання до ситуації

1. Визначте основну мету гри з управління корпоративними витратами.

2. Які основні етапи виконання даного проекту аудиторською фірмою? 

3.  Яка  додаткова інформація знадобилася б вам для складання сіткового

графіка PERT аудиторської перевірки?

4. Які обов'язки управлінського характеру покладено на директора проекту

стосовно зниження корпоративних витрат в умовах загострення конкуренції?

Контрольні питання

1. Яким чином формуються корпоративні витрати?

2. Охарактеризуйте основні етапи мотивування працівників за оптимізацію

корпоративних витрат.

3.  Прокоментуйте  переваги  і  недоліки  контролювання  та  регулювання

корпоративних витрат. Яка роль аудиторів при перевірці діяльності фірми?
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4. За допомогою яких механізмів здійснюється пошук резервів зниження

корпоративних витрат?

Література: [13, с. 127–248; 14, с. 65–114; 22, с. 156–229; 24, с. 202–247].

Практичне заняття № 6

Тема. Звітність  та  контролювання  в  системі  корпоративного

управління

Мета: знати  вимоги  до  звітності  та  особливості  розкриття  звітної

інформації  учасниками  фондового  ринку;  уміти  системно  аналізувати

консолідовану фінансову звітність організації.

Короткі теоретичні відомості

Кожна  країна  має  власну  модель  корпоративного  управління,  характерні

ознаки якої зумовлені особливостями національного менеджменту та вимогами

до звітності учасників фондового ринку. Моделі різняться за складом учасників,

законодавчою  базою,  що  регулює  їх  взаємовідносини,  вимогами  щодо

розкриття інформації тощо. 

Акціонерний  капітал  американських  корпорацій  надто  розпорошений.  У

Великобританії  і  США  власників  типових  корпорацій  багато,  а  частка  їхніх

акцій  мала  порівняно  з  розмірами  корпорації.  Оскільки  немає  головного

власника  акцій,  жодна  окрема  група  осіб  не  може  розраховувати  на

верховенство своїх інтересів або особливі права представництва. Американська

модель  корпорації  створювалася  з  урахуванням  ринково  орієнтованої

фінансової  системи  на  основі  розвинутого  ринку  капіталу,  широкого  набору

різних фінансових інструментів. Промисловий капітал збільшувався за рахунок

нових емісій акцій, тому майже немає потреби у довгостроковому кредитуванні

як засобу збільшення капіталу корпорації. Роль банків зведена до акумулювання

коштів  і  короткострокового кредитування.  На сьогодні  у США поширені  два

основні види корпорацій: у першому консолідуюче ядро – банківський холдинг,

у другому – виробничо-технологічний комплекс.
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В  англо-американській  моделі  взаємовідносини  в  галузі  корпоративного

управління регулюють федеральна законодавча база, закони штатів (у США) і

стандарти неурядових організацій. У кожній країні є своя комісія або комітет з

цінних паперів і біржової діяльності (у США – Security Exchange Commission –

SEC),  що  регулює  ринок  цінних  паперів,  відносини  між  акціонерами  і

корпорацією, між самими акціонерами, запроваджує правила щодо розкриття

інформації для корпорацій тощо. Закони, які визначають діяльність пенсійних

фондів, також дуже впливають на корпоративне управління. 

У США корпорації реєструють і запроваджують у певному штаті. Закони

цього  штату  становлять  основу  законодавчої  бази  щодо  прав  і  обов’язків

корпорації. 

У  Великобританії  законодавчі  межі  корпоративного  управління

запроваджує парламент і їх можуть регулювати правила таких організацій, як,

наприклад, Колегія з цінних паперів і інвестицій, що визначають лістинг, рівень

розкриття інформації та інші вимоги.

Німецька  модель  корпоративного  управління  значно  відрізняється  від

англо-американської  і  японської  моделей,  хоча  деяка  подібність  з  японською

моделлю є. Банки – це довгострокові акціонери німецьких корпорацій і, подібно

до японської моделі, представників банків обирають у раду директорів. Проте

на відміну від японської моделі, згідно з якою представників банків обирають у

раду тільки в період спаду, в Німеччині представництво банків у раді постійне.

Три  з  найбільших  універсальних  німецьких  банків  (банки,  які  надають

різноманітні  послуги)  відіграють  головну  роль.  У  деяких  регіонах  країни

державні банки – ключові акціонери.

Завдання до теми

1. Наведіть основні вимоги до звітності учасників фондового ринку.

2.  Проаналізуйте  особливості  розкриття  звітної  інформації  учасниками

фондового ринку в різних країнах з розвинутою економікою.

3. Охарактеризуйте модель організації консолідованої фінансової звітності

в системі корпоративного управління.
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4. Розкрийте особливості організації внутрішнього та зовнішнього аудиту в

корпораціях.

Ситуація для аналізу «Багатство невикористаних можливостей»

Декілька  років  тому  компанія  «Microsoft» вирішила,  що  прийшов  час

переглянути  усю  свою  продукцію  і  дистриб’юторську  стратегію  для  таких

споживчих програмних продуктів, як Encarta і Flight Simulator. Фірма «Redmond

Washington», великий виробник програмного забезпечення,  завжди робила ці

продукти та поширювала їх через дистриб’юторів у районах, розташованих біля

міста Сієтла. 

«У нас були значні проблеми із запасами готового продукту, – говорить

Уейн Гамільтон (Wayne Hamilton), керівник відділу збуту компанії «Microsoft» у

Північній  Америці.  –  Нам  необхідно  було  зменшити  наші  наявні  запаси  та

швидше доставляти продукцію на ринок». Компанія переглянула свій підхід до

виробництва  і  логістики.  Фірма  підвищила  точність  прогнозування

виробництва,  установивши  нову  систему  прогнозування  попиту,  що

використовує дані  про продажі  від дистриб’юторів за  допомогою підсистеми

SKU  (запас-збереження-продукт)  та  аналізує  їх  разом  із  даними  про  наявні

запаси.  Система  дозволила  компанії  скоротити  час  виконання  замовлень  до

одного тижня.

Однак  для  реалізації  можливостей  системи  компанії  «Microsoft»  був

необхідний  виробник,  що  зміг  би  пристосуватися  до  такого  короткого  часу

виконання  замовлення  на  новий  продукт,  тому  вона  передала  частину  своїх

замовлень  виробнику  програмного  забезпечення  «під  ключ»  у  Грилів,  штат

Колорадо. 

«У виробника програмного забезпечення відмінно налагоджені зв'язки із

постачальниками сировини», – зазначає пан Гамільтон. У результаті виробник

зміг  зменшити  цикл  виробництва  і  постачання  в  розподільний  центр  фірми

«Microsoft» з п’яти  чи  шести  тижнів  до  семи  днів.  Колишній  логістичний

ланцюжок фірми «Microsoft» був інерційний і несприйнятливим до споживачів,
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головним чином через те, що компанія розташовувалася на Північному Заході.

«Більшість наших споживачів знаходиться на Середньому Заході і на Східному

узбережжі, – говорить пан Гамільтон. – А наша розподільна мережа знаходилася

в Сієтлі. Це значить, що в нас був тривалий період попередження при доставці

продукції  на  головні  ринки».  На  початку  виробництва  компанія  вирішила

перевести  свою  розподільну  мережу  в  Індіанаполіс,  у  розподільчий  центр,

розміром 32 квадратні  метри із високошвидкісними транзитними потоками, і

для управління цим об’єктом обрала компанію «Interamerican Group» у Чіно,

штат  Каліфорнія.  Цей  центр  обробляє  транспортні  документи  для  70%

споживчої продукції компанії «Microsoft», що складає залежно від пори року від

15 % до 30 % усього бізнесу компанії. Із Індіанаполіса фірма «Microsoft» може

досягти 80 % своїх покупців не пізніше, ніж за два дні, зазначає пан Гамільтон.

Раніше цей час складав від 7 до 10 днів.

Запитання до ситуації

1.  У  чому  полягає  сутність  нового  підходу  у  системі  корпоративного

управління до виробництва і логістики компанії «Microsoft»?

2. Яким чином забезпечується скорочення часу виконання замовлення на

новий продукт у провідній фірмі світу?

Контрольні питання

1.  У  чому  сутність  дефініції  «консолідована  фінансова  звітність»  у

контексті  взаємодії  менеджера  та  яке  його  призначення  у  системі

корпоративного управління?

2.  Які  фактори  впливають  на  рівень  розкриття  звітної  інформації

учасниками фондового ринку? Поясніть механізми цього впливу.

3.  Чим  пояснюється  широке  розповсюдження  вимог  до  звітності

учасників  фондового  ринку  в  системі  корпоративного  управління  та  як

використовуються Internet-технології відображення звітності?

Література: [14, с. 17–35; 15, с. 256–324; 22, с.116–149].

37



Практичне заняття № 7

Тема. Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту

Мета: знати  методичні  підходи  до  визначення  ефективності  та  фактори

підвищення  ефективності  корпоративного  менеджменту;  уміти  здійснювати

рейтингове оцінювання якості корпоративного менеджменту та опрацьовувати

напрямки підвищення ефективності управління корпораціями.

Короткі теоретичні відомості

Система міжнародних стандартів корпоративного управління, яка перш за

все  базується  на  Принципах  корпоративного  управління  Організації

Економічного  Співробітництва  і  Розвитку  (ОЕСР),  вимагає  дотримання

корпораціями  таких  критеріїв  у  своїх  діях:  1)  чесність;  2)  прозорість;

3) підзвітність;  4) відповідальність. Саме за цими напрямками у міжнародній

практиці  корпоративного  управління  здійснюється  комплексна  оцінка

організації  діяльності  корпорації  та  якості  корпоративного  менеджменту.

Рейтинги  корпоративного  менеджменту  є  базою для  оцінки  правової  основи

регулювання  корпоративних  відносин,  стану  діючої  системи  корпоративного

управління як у корпорації, так і в кожній конкретній країні.

Однією  з  перших  розробок  в  галузі  оцінки  системи  корпоративного

менеджменту  є  рейтинг  міжнародного  агентства  «Стандарт  енд  Паурз»,

здійснений у співробітництві з Московською міжнародною валютною біржею.

Використовуючи  відповідну  методологію,  служба  рейтингу  й  оцінки

корпоративного  менеджменту  «Стандарт  енд  Паурз»  запропонувала  аналіз

взаємодії  між керівником компанії,  радою директорів,  акціонерами й іншими

зацікавленими  особами.   Дотримання  міжнародних  стандартів  управління

відстежується  по  чотирьох  окремих групах  показників,  а  саме:  1)  структура

власності і вплив з боку власників; 2) відносини із зацікавленими сторонами; 3)

фінансова прозорість і розкриття інформації; 4) структура і методи роботи ради

директорів і менеджменту.

Рейтинг  корпоративного  менеджменту  передбачає  проведення  аналізу  за

такими двома напрямками: 
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1. Корпоративний менеджмент у внутрішньому середовищі компанії, тобто

аналіз ефективності взаємодії між керівником, радою директорів, акціонерами,

менеджерами  та  працівниками  компанії.  Головним  об’єктом  вивчення  є

внутрішня  структура  і  методи  корпоративного  менеджменту  в  компанії,

співвідношення  з  кращими зразками  світової  практики.  Поза  межами такого

аналізу  залишаються зовнішні  зацікавленні  сторони –  громадськість,  місцева

адміністрація, держава, споживачі, постачальники. 

2.  Корпоративний  менеджмент  у  зовнішньому  середовищі,  тобто  аналіз

ефективності правової, регулюючої й інформаційної інфраструктури конкретної

країни.  Об’єктом  вивчення  є  ступінь  можливого  впливу  зовнішніх  факторів

макроекономічного рівня на якість корпоративного управління в тій чи іншій

компанії. 

Завдання до теми

1.  Наведіть  основні  вимоги  до  рейтингового  оцінювання  якості

корпоративного менеджменту.

2.  Охарактеризуйте  методичні  підходи  до  визначення  ефективності

корпоративного менеджменту.

3. Розкрийте фактори та обґрунтуйте напрямки підвищення ефективності

управління корпораціями.

Ситуація для аналізу «Mercedes-Benz зупиняє свій вибір на місті Венсі,

штат Алабама»

Фірма «Mercedes» завжди велику увагу приділяла якості  своєї  продукції

незалежно від витрат.  У даний час витрати у фірмі на 30 % більше, ніж у її

японських і американських конкурентів, а з кінця 80-х років її частка на ринку

автомобілів класу «люкс» почала зменшуватися. Для виправлення ситуації топ-

менеджери  фірми  «Mercedes»  зважилися  на  проект  виробництва  спортивної

моделі класу «люкс». Цей автомобіль, відомий під назвою MPV (багатоцільовий

транспортний  засіб),  призначений  в  основному  для  США,  тому  що  це

найбільший  ринок  для  автомобілів  такого  типу.  Андреас  Реншлер,  новий
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заступник голови Гельмута Вернера, призначений керівником цього проекту, і

перед  ним  була  поставлена  мета  –  знайти  місце  розташування  за  межами

Німеччини для реалізації даного проекту. Пошук почався в січні 1993 року.

У квітні  1993 року фірма «Mercedes» оголосила,  що розмістить завод із

виробництва  MPV у  США.  Дослідження  показали,  що  транспортні  витрати,

витрати на оплату праці й на комплектуючі  тут найнижчі.  Фірма «Mercedes»

розглянула  понад  100  місць  у  35  штатах,  поки  не  звузила  пошук до  штатів

Алабама, Північна Кароліна і Південна Кароліна.  Оскільки фірма «Mercedes»

збиралася експортувати більше половини вироблених тут автомобілів, одним із

головних критеріїв була величина транспортних витрат. У цьому плані рішення

про розміщення заводу з виробництва MPV у США було найкращим.

У вересні 1993 року керівництво фірми «Mercedes» затвердило вибір групи,

що  працює  над  даним  проектом,  –  розмістити  завод  у  місті  Венсі,  штат

Алабама. Вартість проекту 300 мільйонів доларів, із кількістю працівників 1500

чоловік  та  випуском  65  тисяч  автомобілів  на  рік.  Місто  Венс  розташоване

уздовж  автомагістралі  20/59  між  Тускалузою  і  Бірмінгемом,  штат  Алабама.

Представники штату навіть запропонували перейменувати відрізок магістралі

I-20/59 на «Автобан «Mercedes-Benz».

За  твердженням  топ-менеджерів  фірми  «Mercedes», при  виборі  місця

розташування важливим фактором була наявність у штаті ділового клімату, що

сприяє бізнесу. До інших критеріїв належали такі: доступ до автомагістралей;

доступ  до  залізниці  й  портів;  наявність  відповідної  робочої  сили;  наявність

вигідного  спонукального  пакета  фінансових  стимулів  і  податкових  пільг;

близькість до коледжів і університетів у містах Тускалузі й Бірмінгемі; високий

рівень  життя.  Спонукальний  пакет  штату  Алабама  нараховував  близько  253

мільйонів доларів, що більше ніж у два рази перевищувало суму, яку надав штат

Південна Кароліна 1992 року компанії. До цього пакета входили такі позиції:

92,2  мільйона  доларів  для  покупки  ділянки  площею 966  акрів  і  ведення  на

ньому  будівництва,  для  створення  вільної  торговельної  зони  і  будівництва

центру  для  навчання  робітників;  77,5  мільйона  доларів  для  підведення  до
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ділянки води, газу і каналізації, а також для забезпечення іншої інфраструктури;

60  мільйонів  доларів  на  навчання  працівників  фірми,  постачальників  і

робітників  у  суміжних  галузях  промисловості;  15  мільйонів  доларів  від

приватного  бізнесу;  8,7  мільйона  доларів  податкових  пільг  при  покупці  або

використанні устаткування і будівельних матеріалів. Дослідження показали, що

ці гроші були витрачені вдало. Економічний ефект роботи заводу за перший рік

оцінювався  в  365 мільйонів  доларів  і  в  7,3  мільярда  доларів  за  наступні  20

років.

Три фіналісти, визначені для вибору місця розміщення заводу, мали рівні

показники  в  діловому  кліматі,  освітньому  рівні  й  транспортній  мережі.

Довгострокові  операційні  витрати  у  всіх  трьох місцях були  приблизно рівні,

якщо не вважати невеликих розходжень у спонукальних пакетах.

Запитання до ситуації

1.  У  чому  полягає  сутність  нового  підходу  до  введення  проекту  з

виробництва нової моделі автомобілів?

2.  Яка  мета  проекту  з  виробництва  нової  моделі  автомобілів  фірми

«Mercedes» на території США?

3. На які критерії ефективності корпоративного менеджменту спиралася

фірма «Mercedes» під час вибору місця розташування заводу?

4. Яким чином забезпечується скорочення часу виконання замовлення на

новий продукт та наближення до споживачів у провідній фірмі світу?

Контрольні питання

1. У чому сутність дефініції «рейтингове оцінювання якості» у контексті

ідеології корпоративного управління?

2. Які фактори впливають на максимізацію акціонерної власності? 

3.  Чим  пояснюється  широке  використання  методичних  підходів  до

визначення ефективності корпоративного менеджменту?

4.  Обґрунтуйте  фактори  підвищення  ефективності  корпоративного

менеджменту.

Література: [7, с. 110–142; 13, с. 87–124; 19, с. 129–236; 21, с. 207–285].

41



2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система  поточного  контролю  й  оцінювання  знань  з  дисципліни

«Корпоративне  управління» направлена  на  мотивацію  самостійної  роботи

студентів  протягом  семестру.  Оцінювання  знань  студентів  здійснюється  за

100-бальною рейтинговою шкалою (табл. 2.1),  яка доповнюється оцінками за

національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою –

ЕСТS.

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок

Шкала оцінок

Оцінка за
національною

шкалою

Проміжок за
накопичувальною
бальною шкалою

Оцінка ЕСТS

відмінно 90–100 А  відмінно

добре
82–89 В  дуже добре
74–81 С  добре

задовільно
64–73 D  задовільно
60–63 Е  достатньо

незадовільно
35–59

FX  незадовільно 
(дозволяється перескладання)

1–34
F  неприйнятно 

(повторне вивчення дисципліни)

Система  нарахування  рейтингових  балів  з  навчальної  дисципліни

«Корпоративне управління» наведена в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів.

№
пор.

Вид контролю
Максимальна
кількість балів

1
Лекції  (відвідування,  наявність  конспекту  лекцій,
робота на лекції)

до 10 балів

2
Практичні  заняття  (відвідування,  наявність
конспекту, робота на практичному занятті)

до 50 балів

3
Виконання  контрольних  робіт  за  змістовними
модулями

до 20 балів

4 Складання іспиту до 20 балів
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Разом до 100 балів
На  кожному  практичному  занятті  студент  може отримати  максимальну

оцінку – 7-8 балів (1 практичне х 10 + 5 практичних завдань х 8 балів), тобто

загалом  максимальна  кількість  балів  у  ході  виконання  практичних  робіт

дорівнює 50.

Практичне  заняття  складається  з  трьох  складових  і  оцінюється  за  8-

бальною системою за такими критеріями:  відвідування, наявність конспекту –

максимальна  кількість  балів  2,  розв’язування  задач  –  максимальна  кількість

балів 3; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 3. 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях:

3  бали  –  студент  дає  обґрунтовані,  глибокі  й  теоретично  правильні

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати

порівняльний  аналіз  різних  теорій,  концепцій,  робити  логічні  висновки  та

узагальнення;  здатність  висловлювати  та  аргументувати  власне  ставлення  до

альтернативних  поглядів  на  певне  питання;  використовує  фактичні  та

статистичні  дані,  які  підтверджують  тези  відповіді  на  питання;  правильно

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє

знання  законодавчих  і  нормативних  актів  України,  підручників,  посібників,

лекційного курсу;

2  бали  –  студент  у  цілому  володіє  знанням  матеріалу  на  рівні  вимог,

наведених  вище,  але  у  розкритті  змісту  питань  ним  були  допущені  окремі

помилки;

1 бал – студент слабо володіє знанням матеріалу, у розкритті змісту питань

ним  були  допущені  окремі  суттєві  помилки  у  формулюванні  термінів  і

категорій,  у  розв’язуванні  задач  або відповідях на  тестові  завдання;  питання

викладене не глибоко, у занадто стислій формі;

0  балів  –  студент  не  відповідає  на  поставлене  питання  або  відповідає

неправильно.  Відповідь  містить  зайвий  матеріал,  що  не  відповідає  смислу

питання і  свідчить про нездатність студента зрозуміти питання.  Неправильно
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розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді

на тестові завдання.
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