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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма дисципліни  “Основи корпоративного управління” 

передбачає системи викладення основ теорії та практики управління 

корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. 

Програма приватизації, що здійснюється в Україні, створення та 

трансформація десятків тисяч великих і середніх підприємств з державною 

формою власності у корпоративні підприємства дала змогу громадянам 

України стати власниками та створила необхідну мотивацію і зацікавленість 

в ефективному функціонуванні корпоратизованих підприємств. Головна мета 

корпоративного управління полягає в залученні громадян до системи 

управління власністю,  підвищенні  ефективності господарської діяльності 

корпоратизованих організацій та підприємств.  

 Мета вивчення дисципліни: 

1) ознайомитися з сутністю та принципами корпоративного управління  

            з метою формування економічного мислення щодо раціонального 

           господарювання в умовах ринкових економічних відносин; 

2) набути необхідних навичок і вмінь корпоративного управління;   

3) оволодіти корпоративною культурою  підприємницької діяльності. 

Основні завдання дисципліни: 

• визначення сутності та принципів корпоративного управління; 

• засвоєння  методів корпоративного управління; 

• засвоєння принципів управління на основі цінних паперів; 

• визначення та вирішення проблеми управління корпоративними 

правами  власників; 

• набуття навичок організації загальних зборів акціонерів; 

• засвоєння функцій, компетенцій та правил формування основних   

               організаційних структур акціонерного товариства. 

Корпоративне управління як напрям у менеджменті необхідно вивчати в 

сучасних умовах ринкової економіки, що дає можливість раціонально 
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управляти діяльністю акціонерних товариств і знайти баланс інтересів 

акціонерів, менеджерів  і держави в межах норм чинного законодавства. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни  

"ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ" 

 

№ п/п                                        Назва розділу і теми  

 М о д у л ь  1 .  Б а з о в і  о снови корпоративного управління 

1 Суть корпоративного управління, його суб’єкти та об’єкти   

2 Законодавча та нормативна база створення корпоративних структур 

3 Структура управлінських органів корпоративних утворень та принципи їх функціонування 

 М о д у л ь  І І .  Формування і реалізація корпоративних інтересів 

4 Особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур 

5 Проектування корпоративних структур 

6 Управління капіталом у корпораціях  

  М о д у л ь  І І І .  Корпоративні інститути та проблеми захисту прав власності 

7 Державне регулювання корпоративного сектору 

8 Управління державними корпоративними правами  

9 Особливості антикризового управління в корпораціях 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 

до вивчення дисципліни 

“ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ” 

М о д у л ь  I .  Базові основи корпоративного управління  

Т е м а  1 .  Суть корпоративного управління, його суб’єкти та 

об’єкти 

    Поняття корпоративного управління. Корпоративний сектор і модель 

корпоративного управління. Принципи сучасного корпоративного 

управління. Еволюція розвитку системи корпоративних організацій та 

підприємств. 

 Акціонерне товариство  як організаційна форма корпоративного управління.  

 Проблеми формування корпоративної культури в Україні. 

Література [1, 8, 9, 10, 15, 21, 33] 

Тема 2.  Законодавча та нормативна база створення корпоративних 

структур 

Законодавство України щодо створення систем корпоративного 

управління. Нормативно-правове регулювання діяльності корпоративних 

структур, їх класифікація.. Законодавство, що регулює діяльність 

акціонерного товариства. Правові основи діяльності акціонерного 

товариства. 

Література [1-17, 35] 

Т е м а  3. Структура управлінських органів корпоративних 

утворень та принципи їх функціонування 

Моделі корпорацій. Корпоративна реструктуризація економіки 

України. Цілі діяльності акціонерного товариства. Переваги та недоліки 

акціонерного товариства. Система управління акціонерним товариством. 

Порядок формування органів управління акціонерним товариством. 

Особливості управління публічним та приватним акціонерним товариством. 

Трансформація акціонерних товариств.  

Література [1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 24 ] 
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М о д у л ь  I I . Формування і реалізація корпоративних інтересів 

Т е м а  4. Особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних 

структур 

Види акціонерних товариств. Сутність публічного та приватного 

акціонерного товариства.. Власники та учасники акціонерного товариства. 

Статутний фонд акціонерного товариства.  Дочірні підприємства. Загальні 

збори акціонерів як вищий орган управління. Порядок скликання та 

проведення загальних зборів. Виключна компетенція загальних зборів. 

Література [1, 2, 14, 20, 25, 30, 35 ] 

Т е м а  5. Проектування корпоративних структур  

 Цілі створення акціонерного товариства. Формування структури 

управління акціонерного товариства. Зміст Установчого договору та Статуту 

акціонерного товариства. Порядок складання та оформлення Установчого 

договору. Формування статутного фонду акціонерного товариства. 

Виконавчий орган публічного акціонерного товариства. Повноваження 

виконавчого органа публічного акціонерного товариства. Роль та 

повноваження Ревізійної комісії акціонерного товариства. Порядок роботи 

Ревізійної комісії. Призначення та функції Наглядової ради у акціонерному 

товаристві. Організація роботи Наглядової ради. Порядок внесення змін і 

доповнень до Статуту акціонерного товариства. Реструктуризація та 

перереєстрація товариства.  

Література [1, 2, 27, 28, 29, 35] 

Т е м а   6. Управління капіталом у корпораціях 

Фінансові відносини в процесі створення, функціонування, реорганізації 

та ліквідації акціонерних товариств. Фінансові аспекти корпоративного 

управління. Загальні положення про цінні папери. Емітенти  цінних паперів 

на фондовому ринку. Види цінних паперів акціонерного товариства. Типи і 

категорії акцій. Корпоративні облігації. Реєстри акціонерів; емітент,  

реєстратор. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
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Порядок розподілу прибутку та покриття збитків акціонерного товариства. 

Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію. Порядок 

розподілу прибутку акціонерів і учасників. 

Література [1, 2, 8, 12, 14,17, 22-24, 31, 32] 

М о д у л ь  III. Корпоративні інститути та проблеми захисту прав 

власності 

Т е м а  7. Державне регулювання корпоративного сектору  

  Стан і напрями розвитку корпоративного контролю в Україні. Сутність 

корпоративних прав держави. Забезпечення захисту прав власності   

акціонерів у  чинному законодавстві України. Захист інтересів кредиторів 

акціонерних товариств. Державна корпоративна політика. Механізм 

управління державними корпоративними правами. Обмеження держави щодо 

корпоративного управління. Використання досвіду світової практики 

корпоративного управління. 

Література [1, 14, 15, 18, 19, 34, 37, 38] 

Т е м а   8. Управління державними корпоративними правами 

Акції та корпоративні облігації як інструменти довгострокового 

фінансування. Операції корпорацій з власними акціями та облігаціями. 

Використання корпораціями комерційних та похідних цінних паперів. 

Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів. 

Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні. 

Література [1, 33] 

Т е м а  9. Особливості антикризового управління в корпораціях 

Основні фактори та ознаки кризових явищ в економіці та в системі 

управління корпоративних підприємств. Економічний механізм виникнення 

кризового стану корпоративного підприємства. Аналіз можливостей, ресурсів 

і ризиків підприємства. Стратегічне планування як інструмент попередження 

кризи. Формування груп антикризового управління акціонерного товариства. 

Література [24] 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи є 

складовою навчального процесу та активною формою їх самостійної роботи. 

Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, 

здобуті в процесі вивчення дисципліни “Основи корпоративного 

управління”, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, 

спеціальною літературою, законодавчими актами та нормативними 

матеріалами, а також з аналітичними матеріалами на підприємствах і в 

організаціях. 

Зміст роботи  має відповідати плану і розкривати тему. 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою 

своєї залікової книжки. 

 
             ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1. 

1.Сутність поняття “корпоративне управління”. 

1. Характеристика публічного акціонерного товариства. 

2. Складіть установчий договір публічного акціонерного товариства. 

Варіант 2. 

1. Види акціонерних товариств. 

2. Права і обов’язки акціонерів. 

3. Складіть статут публічного акціонерного товариства. 

Варіант 3. 

1.Засновники та учасники публічного акціонерного товариства. 

2. Переваги та недоліки акціонерного товариства як організаційної форми 

управління. 
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3. Складіть схему державної реєстрації публічного акціонерного товариства 

згідно з законодавством України. 

Варіант 4. 

1. Зміст і значення статуту приватного акціонерного товариства. 

2. Порядок проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. 

3. Викладіть причини й опишіть порядок вибуття акціонера із акціонерного 

товариства. 

Варіант 5. 

1. Типи і категорії цінних паперів, що випускаються публічним акціонерним 

товариством. 

2. Структура органів управління акціонерного товариства. 

3. Визначте повноваження Наглядової ради акціонерного товариства. 

Варіант 6. 

1. Функції голови правління акціонерного товариства. 

2. Роль держави в системі корпоративного управління. 

3. Визначте повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства. 

Варіант 7. 

1. Порядок скликання і проведення надзвичайних позачергових загальних 

зборів акціонерів. 

2. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України. 

3. Проаналізуйте корпоративні джерела залучення інвестицій. 

Варіант 8. 

1. Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію. 

2. Особливості корпоративного управління в  сучасних умовах. 
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3. Визначте існуючі недоліки чинного законодавства в сфері корпоративного 

управління. 

Варіант 9. 

1. Сутність корпоративного управління: переваги та недоліки. 

2. Ревізійна комісія та її повноваження. 

3. Проаналізуйте  корпоративну політику держави в сучасних умовах. 

Варіант10. 

1. Підготовка інформації щодо діяльності акціонерного товариства. 

2. Порядок ліквідації акціонерного товариства. 

3. Складіть схему розподілу прибутку публічного акціонерного товариства. 
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Теми рефератів та фіксованих виступів: 

     1.   Аналіз стану  корпоративного управління в Україні.  

    2. Система корпоративного управління в Україні. 

     3. Акціонерне товариство в системі правових інституцій. 

     4. Правова мета установчого договору акціонерного товариства. 

     5. Порядок створення та реєстрації публічного акціонерного 

товариства. 

6. Переваги та недоліки корпоративних підприємств. 

7. Правовий статус акціонерів (засновників та учасників 

акціонерного товариства). 

8. Статут як основний документ акціонерного товариства.  

9. Правовий режим майна акціонерного товариства та акціонерів. 

10. Корпоративна культура як чинник сучасного управління. 

11. Формування дивідендної політики акціонерного товариства. 

12. Роль держави у корпоративному секторі. 

13. Основні тенденції розвитку корпоративного управління в 

Україні. 

14. Типи та категорії цінних паперів акціонерного товариства. 

15. Методи управління  цінними паперами акціонерного товариства. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Сутність поняття “корпоративне управління”. 

2. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України. 

3. Модель корпоративного управління. 

4. Принципи сучасного корпоративного управління. 

5. Ринок і корпоративна культура як приклад управління. 

6. Структури корпоративного управління. 

7. Система корпоративного управління в Україні 

8. Сучасні проблеми формування корпоративної культури в Україні 

9. Функції корпоративного управління. 

10. Види акціонерних товариств, їх спільні риси та відмінності. 

11. Відкриті акціонерні товариства. 

12. Власники акціонерного товариства. 

13. Права й обов’язки акціонерів. 

14. Загальні збори акціонерів. Компетенція зборів. 

15. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів. 

16. Органи управління акціонерним товариством. 

17. Цілі діяльності акціонерного товариства. 

18. Переваги та недоліки корпоративних підприємств. 

19. Порядок створення публічного акціонерного товариства. 

20. Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію. 

21. Створення дочірніх підприємств акціонерного товариства. 

22. Форми державного контролю діяльності акціонерних товариств.  

23. Форми законодавчого регулювання діяльності  

                    акціонерного товариства. 

24. Корпоративний сектор підприємництва. 

          25.    Ліцензування діяльності акціонерного товариства. 

      26.    Управління цінними паперами акціонерного товариства. 

          27.   Статут акціонерного товариства як основний документ товариства. 
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      28.   Функціональні обов’язки наглядової ради акціонерного 

товариства. 

      29.  Порядок створення наглядової ради акціонерного товариства. 

      30.  Типи і категорії акцій, що випускаються акціонерним товариством. 

31.   Номінальна та ринкова вартість акцій акціонерного товариства. 

32. Порядок внесення змін і доповнень до статуту акціонерного 

товариства. 

33.  Випадки, в яких  здійснюється перереєстрація акціонерного 

товариства 

34. Структура органів управління акціонерного товариства. 

35. Структура управління приватного акціонерного товариства. 

36.  Наглядова рада акціонерного товариства  і мета її створення. 

37. Роль наглядової ради в контролі діяльності акціонерного товариства. 

38. Цінні папери акціонерного товариства як метод фінансового 

управління. 

39. Правління як виконавчий орган публічного акціонерного 

товариства. 

40. Ревізійна комісія та її повноваження. 

41. Управління корпоративними правами держави. 

42. Забезпечення захисту прав власності акціонерів у чинному  

              законодавстві України. 

43. Обмеження з боку держави щодо корпоративного управління. 

44. Державна корпоративна політика в Україні. 

45. Використання досвіду світової практики корпоративного управління 

в  

            Україні.  

46. Засновники й учасники публічного акціонерного товариства. 

47. Підготовка до скликання загальних зборів акціонерів. 

48. Функції членів Правління акціонерного товариства. 



15 

  

49. Оформлення трудових відносин з посадовими особами та 

персоналом  

                відкритого акціонерного товариства 

50. Порядок обрання та звільнення голови Правління. 

51. Обрання членів Ревізійної комісії. 

52. Дивідендна політика акціонерного товариства. 

53. Фінансова звітність акціонерного товариства. 

54. Прозорість у звітності акціонерного товариства. 

55. Неплатоспроможність, як недостатність ліквідних активів. 

56. Порядок ліквідації акціонерного товариства. 

57. Розподіл прибутків акціонерного товариства. 

58. Ліквідаційний баланс акціонерного товариства. 

59. Банкрутство акціонерного товариства. 

60. Права та функції арбітражного керуючого. 

61. Порядок придбання акцій акціонерного товариства. 

62. Порядок збільшення / зменшення розміру статутного фонду 

акціонерного товариства. 

63. Повноваження державної Комісії з цінних паперів і фондового 

ринку.  

64. Порядок надання інформації акціонерам щодо діяльності 

акціонерного товариства.  

65. Робочі документи для проведення зборів. Порядок та етапи 

проведення Загальних зборів акціонерів.  

66. Оформлення і реєстрація довіреностей уповноважених осіб.  

67. Порядок оформлення результатів Загальних зборів.  

68. Правомочність рішень Загальних зборів акціонерів.  

69. Основні права акціонерів щодо участі в  управління справами 

акціонерного товариства.  

70. Протокол Загальних зборів. 

71. Повноваження органів управління акціонерного товариства. 
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72. Оформлення трудових відносин з посадовими особами та 

персоналом відкритого акціонерного товариства.  

73. Порядок перерозподілу повноважень між органами управління. 

74. Повноваження щодо фінансового управління та захисту інтересів 

акціонерів.  

75. Порядок скликання  Надзвичайних загальних зборів акціонерів.  

76. Відповідальність членів Правління. Додаткова відповідальність 

голови і членів Правління. 

77.  Організація роботи Правління акціонерного товариства. Засідання 

Правління. Секретер Правління.  

78. Порядок обрання і звільнення голови Правління. 

79. Повноваження Наглядової ради. Перерозподіл компетенції 

виконавчого органу та Наглядової ради.  

80. Повноваження Наглядової ради щодо контролю і врегулювання 

діяльності Правління.  

81. Повноваження Наглядової ради щодо вирішення фінансових 

проблем і захисту інтересів акціонерів.  

82. Організація роботи Наглядової ради.  

83. Порядок створення Ревізійної комісії. Повноваження Ревізійної 

комісії. 

84. Оплата праці та відповідальність членів Ревізійної комісії.  

85.  Надання аудиторських послуг суб’єктам підприємницької 

діяльності згідно з чинним законодавством України 

86. Роль фінансового управління в забезпеченні інтересів акціонерів. 

87. Фінансовий менеджмент в системі корпоративного управління 

акціонерного товариства.  

88. Фінансова звітність акціонерного товариства. Аналіз фінансової 

звітності, прибутковості  і ліквідності  акціонерного товариства.  

89. Причини ліквідності акціонерного товариства.  

90.  Сутність санації.  
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