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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 ділові ігри, які наближені до реальної

дійсності.  Завдання  ділової  гри:  засвоєння  навичок  виявлення,  аналізу  та

рішення  конкретних  проблем  виробничої  діяльності;  навчання  груповим

методам роботи при підготовці  та прийнятті  управлінських рішень; навчання

учасників  гри  соціальним  методам  і  засобам  орієнтації  в  нестандартних

ситуаціях;  залучення  учасників  гри  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:

– сутність корпоративного управління; 

– теоретичні основи формування корпоративного управління та

об’єктів корпоративного типу;

– 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
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структури.

6



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
пор.

Тема

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

К-сть
год.

(лек.)

К-сть.
год.

(СРС)

К-сть
год.

(лек.)

К-сть.
год.

(СРС)
1 Теоретичні  основи

корпоративного управління 

2 9 0,5 10

2 Зовнішня  сфера

корпоративного управління

2 9 0,5 10

3 Учасники  корпоративних

відносин  та  органи

корпоративного управління

2 9 1 10

4 Тактичне  і  стратегічне

управління корпораціями

2 9 1 10

5 Управління  корпоративними

витратами

2 9 1 10

6 Звітність та контролювання в

системі  корпоративного

управління 

2 9 1 15

7 Оцінювання  ефективності

корпоративного

менеджменту

2 9 1 15

Виконання індивідуального 

завдання (контрольної роботи)

- 27 - 28

Усього годин за семестр 14 90 6 108
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1 Теоретичні основи корпоративного управління.

Сутність  корпоративного  управління  та  його  роль  в  процесі

господарювання.  Характеристика  елементів  корпоративного  управління.

Принципи корпоративного управління та вплив міжнародного співтовариства на

їх узагальнення. 

Моделі  корпоративних  відносин:  світовий  досвід  та  особливості

управління  корпораціями  в  Україні.  Еволюція  формування  корпоративної

форми організації бізнесу. 

Основні  характеристики  інтеграційних  процесів,  типи  та  форми

інтегрування. Корпоративна культура та її роль в корпоративному управлінні.

Різновиди  організаційних  об’єднань  корпоративного  типу  в  різних  секторах

економіки.

Питання для самоперевірки

1. Які функції виконує ділове адміністрування стосовно корпоративного

управління для менеджерів у сучасних умовах господарювання? 

2. Яким чином принципи корпоративного управління використовуються в

роботі менеджера?

3. Охарактеризуйте  сучасні  моделі  корпоративних  відносин  за  видом

вирішуваних соціально-економічних завдань. 

4. Яким чином здійснюється використання світового досвіду в управлінні

корпораціями в Україні?

5. Визначте  основні  характеристики  інтеграційних  процесів,  типів  та

форми інтегрування в системі корпоративного управління. 

6. Охарактеризуйте  еволюцію  формування  корпоративної  форми

організації бізнесу.

7. Які Ви знаєте різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу

в різних секторах економіки?

Література: [6, с. 15–32; 9, с. 18–34; 12, с. 9–16; 23, с. 7–18].
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Тема 2 Зовнішня сфера корпоративного управління

Форми  державного  регулювання  ринку  цінних  паперів.  Роль  і  функції

Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання в

корпоративному секторі.

Управління державними корпоративними правами. Податкова політика в

корпоративному  секторі  України.  Сутність  та  роль  депозитарної  системи  в

корпоративному регулюванні. Види депозитарної діяльності та її суб’єкти.

Управління  рухом  акцій  на  первинних  і  вторинних  ринках.  Фінансові

посередники  в  системі  корпоративного  управління.  Основні  організаційні

форми фінансового посередництва.

Питання для самоперевірки

1. За якими напрямами класифікуються форми державного регулювання

ринку цінних паперів?

2. На які групи поділяються цінні папери? 

3. Як здійснюється управління державними корпоративними правами?

4.  Розкрийте  сутність  та  роль  депозитарної  системи в  корпоративному

регулюванні.

5. Як і хто управляє рухом акцій на первинних і вторинних ринках?

6. Які основні організаційні форми фінансового посередництва?

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

Тема 3 Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного

управління

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна

практика.  Структура  корпоративних  органів  управління.  Підпорядкованість

органів управління корпорації. 

Спостережна рада та причини її створення. Повноваження спостережної

ради.  Виконавчий  орган  корпорації  та  її  повноваження.  Ревізійна  комісія.

Повноваження ревізійної комісії. 

9



Порядок формування органів управління та їх кількісний склад. Порядок

роботи органів управління. Трудові  відносини з посадовими особами органів

управління корпорації.

Відповідальність  посадових  осіб  органів  управління  акціонерного

товариства.  Заходи  щодо  забезпечення  інформаційної  прозорості  в  Кодексі

корпоративної поведінки.

Питання для самоперевірки

1.  Охарактеризуйте  світовий  досвід  та  вітчизняну  практику  стосовно

ключових учасників корпоративних відносин.

2.  Яким  чином  розбудовується  структура  корпоративних  органів

управління?

3.  Якими методами  визначається  підпорядкованість  органів  управління

корпорації?

4.  Наведіть  особливості  формування  спостережної  ради  та  причини  її

створення в системі корпоративного управління.

5. Який порядок формування органів управління та їх кількісний склад?

6.  В  чому  суть  відповідальності  посадових  осіб  органів  управління

акціонерного товариства?

7.  Які  фактори  впливають  на  опрацювання  заходів  щодо  забезпечення

інформаційної прозорості в Кодексі корпоративної поведінки?

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

Тема 4 Тактичне і стратегічне управління корпораціями

Особливості  тактичного  і  стратегічного  управління  корпораціями.

Тактичне  і  стратегічне  управління  як  інструмент  реалізації  потенціалу

корпоративного управління. 

Визначення  параметрів  системи тактичного  і  стратегічного  планування

корпорації.  Система  погодження  та  затвердження  стратегічних  і  поточних

планових документів.  Сутність  та  критерії  формування системи тактичного  і

стратегічного моніторингу. 
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Зв’язок  результатів  моніторингу  з  цілями  та  стратегією  корпорації.

Визначення  цілей діяльності  корпорації.  Характеристика  підходів  та  загальні

закономірності  встановлення  корпоративних  цілей.  Особливості  визначення

корпоративної місії та забезпечення її  взаємозв’язку з місіями корпоративних

формувань.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте  особливості  здійснення  тактичного  і  стратегічного

управління корпораціями.

2. Як  визначаються  параметри  системи  тактичного  і  стратегічного

планування корпорації? 

3. За  якою системою  погоджуються  та  затверджуються  стратегічні  і

поточні планові документи корпорації?

4. Яким чином проводиться  зв’язок результатів моніторингу з цілями та

стратегією корпорації?

5.  Охарактеризуйте  особливості  визначення  корпоративної  місії  та

забезпечення її взаємозв’язку з місіями корпоративних формувань.

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

Тема 5 Управління корпоративними витратами

Сутність,  класифікація  та  підходи до ідентифікації  витрат.  Особливості

формування корпоративних витрат. 

Планування  витрат  корпорації.  Організація  центрів  відповідальності.

Мотивування працівників за оптимізацію втрат. 

Контролювання та регулювання корпоративних витрат. Резерви зниження

корпоративних витрат. Форми фінансового забезпечення корпоративних витрат.

Питання для самоперевірки

1.  Які  показники  класифікації  та  ідентифікації  використовуються  в

управлінні корпоративними витратами?

2. Які особливості формування корпоративних витрат?
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3.  Назвіть  показники,  що  використовуються  при  плануванні  витрат

корпорації.

4.  Як  організуються  і  функціонують  центри  відповідальності  за

контролюванням та регулюванням корпоративних витрат?

5.  Які  показники  описують  ефективність  мотивування  працівників  за

оптимізацію втрат?

6. Які існують форми фінансового забезпечення корпоративних витрат?

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

Тема  6  Звітність  та  контролювання  в  системі  корпоративного

управління

Вимоги  до  звітності  учасників  фондового  ринку.  Побудова  фінансової

звітності згідно з міжнародними та національними положеннями (стандартами)

бухгалтерського  обліку.  Розкриття  звітної  інформації  учасниками  фондового

ринку. Консолідована фінансова звітність. 

Поняття  та  концептуальні  засади  корпоративного  контролю.  Система

корпоративного  контролю  та  її  функції.  Форми  та  моделі  корпоративного

контролю. Внутрішній та зовнішній аудит в корпораціях. 

Типові  прийоми  забезпечення  правового  захисту  інвесторів  з

інсайдерської  та  аутсайдерської  системи  корпоративного  менеджменту  та

контролю.  Заходи  щодо  забезпечення  функціонування  механізмів

корпоративного управління і контролю в Кодексі корпоративної поведінки.

Питання для самоперевірки

1.  Визначте  вимоги  до  звітності  учасників  фондового  ринку  в  системі

корпоративного управління.

2. Як здійснюється побудова фінансової звітності згідно з міжнародними

та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку?

3. Охарактеризуйте розкриття звітної інформації  учасниками фондового

ринку та консолідованої фінансової звітності.

4. Як функціонує система корпоративного контролю та які її функції?
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5. Розкрийте основні форми та моделі корпоративного контролю.

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

Тема 7 Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту

Рейтингове  оцінювання  якості  корпоративного  менеджменту.  Критерії

фінансової оцінки якості різних систем корпоративного управління: показники

зворотності банківських кредитів, акціонерна вартість і вартість «учасників». 

Максимізація  акціонерної  вартості  як  ідеологія  корпоративного

управління.  Методичні  підходи  до  визначення  ефективності  корпоративного

менеджменту. Фактори підвищення ефективності корпоративного менеджменту.

Показники  та  особливості  оцінювання  ефективності  корпоративного

менеджменту. 

Напрями  підвищення  ефективності  управління  корпораціями.

Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів.

Питання для самоперевірки

1.  Розкрийте  основні  задачі  рейтингового  оцінювання  якості

корпоративного менеджменту.

2.  Перелічіть  критерії  фінансової  оцінки  якості  різних  систем

корпоративного  управління.  Дайте  характеристику  показникам  зворотності

банківських кредитів, акціонерній вартості і вартості «учасників».

3.  Дайте  визначення  поняттю  «максимізація  акціонерної  вартості  як

ідеологія корпоративного управління» та наведіть методику її розрахунку.

4.  Назвіть  фактори,  що  впливають  на  підвищення  ефективності

корпоративного менеджменту.

5.  Системно  викладіть  показники  та  особливості  оцінювання

ефективності корпоративного менеджменту. 

6.  Які  основні  напрями  підвищення  ефективності  управління

корпораціями?

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

«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)» 

Для перевірки засвоєного матеріалу студентам пропонується 40 тестових

завдань.  Для  оцінювання  рівня  відповідей  студентів  на  тестові  завдання

використовуються такі критерії:

– відмінний рівень − від 35 до 40 правильних відповідей;

– добрий рівень − від 27 до 34 правильних відповідей;

– задовільний рівень − від 17 до 26 правильних відповідей;

– незадовільний рівень − від 0 до 16 правильних відповідей.

1. Суб’єктами корпоративного управління можуть бути:

1. Окремі громадяни.

2. Власники та менеджмент окремого підприємства.

3. Державні та недержавні органи.

4. Всі зазначені.

5. Варіант 2) та 3).

2. Цінні папери, обіг яких дозволено на території, можуть випускатися

в таких формах:

1. Тільки в документальній формі.

2. Тільки в без документальній формі.

3. Тільки в документальній та без документальній 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:

1. Дохід.

2. Дивіденд.

3. Рента.

4. Відсоток.
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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:

1. Аутсайдерська.

2. Інсайдерська.

3. Корпоративна.

4. Функціональна.

5.  Сума  загальної  номінальної  вартості  статутного  фонду,  під  який

випускаються  акції,  для  функціонування  акціонерного  товариства  має

еквівалент не менше:

1. 1150 мінімальних заробітних плат.

2. 1200 мінімальних заробітних плат.

3. 1250 мінімальних заробітних плат.

4. 1300 мінімальних заробітних плат.

6. Реєстрація цінних паперів здійснюється:

1. Комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Міністерством фінансів України.

3. Обласним фінансовим управлінням.

7.  Повний  контроль  над  акціонерним  товариством  можливий  при

наявності пакета:

1. 25 %  плюс 1 акція.

2. 50 % плюс 1 акція.

3. 60 % плюс 1 акція.

4. 75 % плюс 1 акція.

8. За якими акціями сплачуються дивіденди:

1. За акціями, що належать акціонерам.

2. За акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства.

3.  За  акціями,  що  належать  акціонерам,  знаходяться  на  балансі

акціонерного товариства, випускатимуться в обіг найближчим часом.
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9. Які обмеження є щодо рішення про випуск облігацій акціонерних

товариств:

1.  Якщо  сума  випуску  облігацій  становить  більш  як  25  %  розміру

статутного фонду;

2. Якщо випуск облігацій здійснюється до повної оплати всіх випущених

акцій;

3. Немає ніяких обмежень.

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

учать 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:

1. Облігація.

2. Приватизаційний сертифікат.

3. Акція.

4. Вексель.

11.  Яку  назву  має  капітал,  який  представлений  цінними  паперами

акціонерного товариства:

1. Реальний.

2. Фіктивний.

3. 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:

1. Повним.

2. Командитним.

3. Відкритим.
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13.  Чи  може  акціонерне  товариство  випускати  акції  для  покриття

збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю:

1. Так.

2. Ні.

3. Може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного капіталу.

14. До зовнішніх елементів корпоративного управління не відносяться:

1. Державні органи загальної та спеціальної компетенції

2. Механізм ринкового контролю.

3. Засоби масової інформації.

4. Норми та процедури взаємовідносин власників.

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

1. Фіксований фонд.

2. Фіксовано-змінний фонд.

3. Інвестиційний фонд.

4. Фонд сплати дивідендів.

16.  Назвіть  окремий  орган,  який  здійснює  управління  державним

корпоративним сектором:

1. Кабінет Міністрів України.

2. Фонд державного майна України.

3. Національна академія наук України.

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

торгівцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок

іншої особи, має назву:

1. Діяльність з випуску цінних паперів.

2. Комісійна діяльність з цінних паперів.

3. Комерційна діяльність по цінних паперах.

18. Інвестиційним фондам заборонено тримати в цінних паперах:

1. Менше ніж 50 % активів інвестиційного фонду.

2. Менше ніж 70 % активів інвестиційного фонду.

3. Немає обмежень.
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19. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:

1. Юридичні і фізичні особи.

2. Держава.

3. тільки юридичні особи.

4. правильно зазначені відповіді у пунктах 1) і 2).

5. правильно зазначені відповіді у пунктах 2) і 3).

20.  До  складу  ревізійної  комісії  акціонерного  товариства  можуть

входити:

1. Акціонери цього товариства.

2. Члени правління товариства.

3. Члени спостережної ради товариства.

4. Все перераховане вище.

21. Корпоративний устрій господарського товариства означає, що йому

властиві такі атрибути:

1. Товариство має організаційну єдність.

2. Наявність статутного фонду (капіталу) товариства, розділеного на частки

учасників пропорційно внесеними ними внескам.

3.  Майно  господарського  товариства  є  відокремленим  від  майна  його

учасників, інших осіб, а також держави.

4.  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:

1.  Господарськими  товариствами  визнають  підприємства,  створені  на

засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх

майна та підприємницької діяльності.

2. Господарськими товариствами є юридичні особи, які несуть самостійну

майнову  відповідальність  за  своїми зобов’язаннями в  межах закріпленого  за

ним майна.
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3. 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:

1.  Має  статутний  фонд,  поділений  на  визначену  кількість  акцій  рівної

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

товариства.

2.  Має  статутний  фонд,  розділений на  частки,  розмір  яких визначається

установчими документами, і несе відповідальність у межах вкладів учасників.

3.  Статутний  фонд  якого,  поділений  на  частки,  розмір  яких  визначений

установчими документами.  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:

1. Чотири види господарських товариств: акціонерні товариства, товариства

з обмеженою відповідальністю, товариства  з додатковою відповідальністю та

повні товариства;

2. П’ять видів господарських товариств: акціонерні товариства, товариства

з  обмеженою  відповідальністю,  товариства  з  додатковою  відповідальністю,

повні товариства та командитні товариства;

3. 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:

1. Для організації фондової біржі чи інвестиційного фонду – лише у формі

закритого акціонерного товариства.

2.  Створення  довірчого  товариства  –  у  формі  товариства  з  додатковою

відповідальністю.
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3. Створення ломбарду – у формі повного товариства.

26.  Найбільшою  популярністю  в  Україні  користується  товариство  з

обмеженою відповідальністю завдяки:

1. Простоті створення та обмеженій відповідальності учасників.

2. Придатності для організацій як малого, так і великого бізнесу.

3. Спрощеному порядку фінансової звітності.

4. Безмитному порядку державної реєстрації.

27. Одноособові корпорації в Україні можуть створюватись як:

1. Акціонерні товариства, що виникають в процесі приватизації.

2.  Акціонерні  товариства,  що  виникають  в  процесі  корпоратизації

державних підприємств.

3.  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.

4. Акціонерні товариства, що утворені шляхом приватизації комунального

майна.

28.  Невелика кількість відкритих акціонерних товариств,  створених

шляхом заснування, пояснюється:

1. Складністю та високою вартістю процедури заснування.

2.  Низькою  інвестиційною  активністю  населення  та  юридичних  осіб  в

Україні.

3. Відсутністю вільних коштів на підприємствах, інфляційними процесами

та недовірою до акціонерних товариств.

4. Усі відповіді правильні.

29.  На  протязі  якого  періоду  з  дня  подачі  всіх  документів  орган

державної реєстрації вносить господарське товариство до Реєстру суб’єктів

підприємницької діяльності:

1. Не пізніше 15 днів.

2. Не пізніше 10 днів. 

3. Не пізніше 5 днів.
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30. До установчих документів господарського товариства відносять:

1. Статут і рішення про випуск акцій, оформлене протоколом.

2. Установчий договір та рішення загальних зборів для виготовлення акцій

в без документальній формі.

3. Статут і установчий договір, отримання ліцензії, дозволів і патентів.

4. Установчий договір і статут.

31. Для формування статутного фонду забороняється використання:

1. Готівкових грошей як первинних внесків.

2. Майна у якості вкладу.

3.  Майна,  що  передається  учасниками  не  тільки  у  власність,  але  й  у

користування господарському товариству.

4. Бюджетні кошти та кошти, отримані в кредит.

5. Кошти, отримані під заставу і в кредит та бюджетні кошти.

32. Статутний фонд господарського товариства:

1.  Складає  певну  матеріальну  базу,  необхідну  для  початку  товариством

своєї підприємницької діяльності.

2.  Є  недоторканим  фондом коштів,  який  забороняється  використовувати

для поточних потреб товариства;.

3. Покликаний відбивати наявність майна або коштів.

4.  Показує  зобов’язання  товариства  перед  учасниками,  які  мають

безстроковий характер і припиняються лише у випадку ліквідації товариства.

33. Зміна статутного фонду допускається:

1. Рішенням загальних зборів акціонерів, причому голосування по даному

питанню приймається кваліфікованою більшістю голосів.

2. Лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.

3. При виході з товариства декількох учасників або при поділі майна між

учасниками, при ліквідації господарського товариства.

34. Згідно з Законом України «Про господарські товариства» учасники

господарського товариства:
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1. Відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм

акцій.

2. Несуть відповідальність в межах їх вкладів.

3. 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.

4.  Несуть  солідарну  відповідальність  за  зобов’язаннями товариства  усім

своїм майном.

5.  Відповідають за зобов’язаннями товариства усім своїм майном або не

несуть особистої відповідальності за боргами товариства.

35. За зобов’язаннями товариства не несуть відповідальності:

1. Учасники командитних товариств.

2.  Учасники  акціонерних  товариств  та  товариств  з  обмеженою

відповідальністю.

3.  Учасники  повного  товариства  і  товариства  з  додатковою

відповідальністю.

4.  Учасники  товариств  з  обмеженою  відповідальністю  і  товариств  з

додатковою відповідальністю.

36.  Ознаки,  що  відрізняють  акціонерні  товариства  від  інших

товариств:

1.  Емітент  цінних  паперів,  відкрита  діяльність,  проста  за  правовим

розповсюдженням форма функціонування.

2. Природа статутного фонду, емітент цінних паперів, відкрита діяльність,

стабільність майнової бази, складна система управління.

3. Найбільш коштовна за витратами організаційно-правова форма бізнесу,

більш складна система управління, нестабільність майнової бази.

37.  Закрите  акціонерне  товариство  може  бути  реорганізовано  у

відкрите:

1. Шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством

про цінні папери і фондову біржу.
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2.  На  підставі  рішення  загальних  зборів  акціонерів  у  присутності

представників державного комітету цінних паперів та фондового ринку.

3.  Шляхом  ухвалення  рішення  установчими  зборами  товариства,  що

створюється.

38. Акціонерні товариства можуть випускати облігації:

1. На суму не більшу як 25 % від розміру статутного фонду і лише після

повної оплати усіх випущених акцій.

2. Вітчизняна законодавча база забороняє випуск акціонерним товариствам

облігацій.

3. На суму не більшу як 10 % від розміру статутного фонду і лише після

повної оплати усіх випущених акцій.

39. Право власності на акції придбані в ході їх розповсюдження шляхом

передплати, виникає:

1. З моменту їх зарахування на рахунок акціонера у зберігача.

2. Після відкриття емісійного рахунку.

3. Після перерахування відповідної кількості акцій з емісійного рахунку на

рахунки цінних паперів.

40.  Яке  питання  не  є  питанням  виключної  компетенції  загальних

зборів, що може бути делеговане іншим органам товариства:

1. Внесення змін у статут товариства.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його

дочірні підприємства.

3.  Винесення  рішень  про  притягнення  до  майнової  відповідальності

посадових осіб, органів управління товариства.

4.  Створення,  реорганізація  і  ліквідація  дочірніх  підприємств,  філій,

представництв, затвердження їхніх статутів і положень.
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Система  контролю знань  студентів  з  навчальної  дисципліни включає  в

себе  поточний  і  підсумковий  контроль.  Зазначені  форми  контролю  тісно

взаємопов’язані  й  організуються  таким  чином,  щоб  стимулювати  ефективну

аудиторну та  самостійну роботу студентів  протягом семестру  та  забезпечити

об’єктивне оцінювання їх знань.

Контроль рівня виконання завдань із самостійної роботи передбачає: 

1. Оцінювання якості виконання завдань для самостійного опрацювання –

максимальна оцінка – 10 балів.

2.  Оцінювання  якості  виконання  наукової  роботи  студента  (у  разі

наявності  участі  у  проведенні  наукових  конференцій,  публікації  тез  тощо),

максимальна оцінка – 10 балів.

Контроль  рівня  виконання  завдань для  самостійного  опрацювання

проводиться за таблицею 1. 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання завдань для самостійного опрацювання

10 балів
Студент підготував звіт із виконаного завдання за всіма вимогами до
змісту та оформлення, виступив з доповіддю та зробив презентацію
свого виступу в аудиторії

5 балів
Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до
змісту  та  оформлення,  але  не  підготував  доповідь  і  не  виступав в
аудиторії

1 бал
Студент  підготував  звіт  із  виконаного  завдання,  але  не  витримав
вимог до змісту та оформлення, не підготував доповідь і не виступав
в аудиторії

0 балів
Студент не виконав індивідуального завдання або подана робота була
виконана не самостійно

Студент також має змогу отримати додатково бали (табл. 2)  за активну

участь  у  студентській  науковій  роботі  (участь  у  конференціях,  наукових

семінарах, виступи з доповідями на засіданнях студентського гуртка, співпраця

з бізнес-організаціями з метою підготовки доповідей і кейсів, орієнтованих на

обговорення під час проведення практичних занять з дисципліни).
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Таблиця  2  –  Критерії  оцінювання  участі  студентів  у  наукових

конференціях і тематичних семінарах

10 балів
Студент брав участь у науковій конференції (семінарі), виступив з

доповіддю та зробив презентацію свого виступу

5 балів
Студент  був  присутній  на  науковій  конференції  та  підготував

тематичну доповідь, але не виступив

0 балів
Студент  не  був  присутній  на  конференції  та  не  підготував

тематичну доповідь

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за самостійну

роботу за семестр, дорівнює 20.
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5 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1.  Сутність  корпоративного  управління  та  його  роль  в  процесі

господарювання.

2. Теоретичні основи корпоративного управління.

3. Характеристика елементів корпоративного управління.

4.  Моделі  корпоративних  відносин:  світовий  досвід  та  особливості

управління корпораціями в Україні.

5. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу.

6. Зовнішня сфера корпоративного управління.

7. Форми державного регулювання ринку цінних паперів.

8. Управління державними корпоративними правами.

9. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках.

10. Фінансові посередники в системі корпоративного управління.

11. Основні організаційні форми фінансового посередництва.

12.  Учасники  корпоративних  відносин  та  органи  корпоративного

управління.

13.  Ключові  учасники  корпоративних  відносин:  світовий  досвід  та

вітчизняна практика.

14. Структура корпоративних органів управління.

15.  Підпорядкованість  органів  управління  корпорації.  Роль  загальних

зборів в системі корпоративного управління.

16.  Компетенція  загальних  зборів  акціонерів  в  системі  корпоративного

управління.

17. Спостережна рада, причини створення та повноваження.

18. Виконавчий орган корпорації та його повноваження.

19.  Повноваження  ревізійної  комісії.  Аудиторська  перевірка  в  системі

корпоративного управління.

20. Тактика і стратегічне управління корпораціями.

21. Особливості тактичного і стратегічного управління корпораціями.
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22. Тактичне і стратегічне управління як інструмент реалізації потенціалу

корпоративного управління.

23.  Система  погодження  та  затвердження  стратегічних  і  поточних

планових документів.

24. Управління корпоративними витратами.

25. Сутність, класифікація та підходи до ідентифікації витрат.

26. Особливості формування корпоративних витрат.

27.  Мотивування  працівників  за  оптимізацію  витрат  в  системі

корпоративного управління.

28. Контролювання та регулювання корпоративних витрат.

29. Резерви зниження корпоративних витрат.

30. Звітність та контролювання в системі корпоративного управління.

31. Вимоги до звітності учасників фондового ринку.

32. Розкриття звітної інформації учасниками фондового ринку.

33.  Консолідована  фінансова  звітність  в  системі  корпоративного

управління.

34. Внутрішній та зовнішній аудит в корпораціях.

35. Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту.

36. Рейтингове оцінювання якості корпоративного менеджменту.

37.  Максимізація  акціонерної  власності  як  ідеологія  корпоративного

управління.

38.  Методичні  підходи  до  визначення  ефективності  корпоративного

менеджменту.

39. Фактори підвищення ефективності корпоративного менеджменту.

40. Напрямки підвищення ефективності управління корпораціями.

41. Англо-американська модель корпоративного управління.

42. Німецька (континентальна) модель корпоративного управління.

43. Японська модель корпоративного управління.
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