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  І. Пояснювальна записка 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального 
процесу. Вона сприяє активізації засвоєння студентами знань, умінь і 
навичок, формує вміння навчатися  та є ефективним засобом опанування 
навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних  навчальних занять.  

Метою самостійної роботи студентів  є сприяння засвоєнню навчальної 
програми навчальної дисципліни „Теорія і практика корпоративного 
управління» – в повному обсязі, формування самостійності як особистісної 
риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні 
систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.  

Завданнями  самостійної роботи студентів  є засвоєння комплексу 
знань, умінь і навичок, закріплення тат систематизація отриманих знань, їх 
практичне застосування при виконанні творчих індивідуальних завдань і 
самостійних робіт в процесі засвоєння навчальної дисципліни „Корпоративне 
управління ”. 

Зміст самостійної роботи з дисципліни „“ Теорія і практика 
корпоративного управління ” визначається навчальною програмою 
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 
„Корпоративне управління»: навчальним посібником, навчальною 
програмою, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів 
тощо.  

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теорія і 
практика корпоративного управління ” організується з дотриманням низки 
вимог: 

- обґрунтування необхідності виконання самостійних завдань 
загалом і конкретного завдання зокрема; 

-  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання 
самостійної роботи; 

-  надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які 
відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам; 

- підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами у 
процесі виконання самостійної роботи. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 
звітності, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за 
виконання завдань, визначаються викладачем кафедри при розробці робочої 
навчальної програми  дисципліни „Корпоративне управління ”. 

Студенти, які починають вивчати дисципліну „Корпоративне 
управління ” повинні бути проінформовані викладачем щодо організації 
самостійної роботи, її форм і видів, термінів виконання, форм контролю та 
звітності, кількості балів за виконання завдань тощо. 



Організація та контроль процесу й змісту самостійної роботи та її 
результатів здійснюється викладачами кафедри.  

Оцінки/бали (за Болонською системою), одержані студентами за 
виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачами і 
доводяться до відома студентів. 

 



ІІ. Тематичний план дисципліни  
“ Теорія і практика 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 

 
 
 

Методичні вказівки до самостийного вивчення кожної теми 
 
 
 

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. 

Теми рефератів: 

1. Еволюція розвитку системи корпоративних організацій та підприємств. 

2. Корпорації в сучасній світовій економіці. 

3. Різновиди корпоративних обєднань та їх особливості 

4. Сучасний стан розвитку корпоративного управління в україні. 

5. Актуальні проблеми формування корпоративної культури в Україні. 

Контрольні питання та навчальні завдання: 



       1. Сутність поняття "корпоративне управління". 

2. Методи сучасного корпоративного управління. 

3. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України. 

4.  Принципи сучасного корпоративного управління. 

5.  Ринок і корпоративна культура як приклад управління. 

6. Структури корпоративного управління. 

7. Система корпоративного управління в Україні 

8. Охарактеризуйте сучасні проблеми формування корпоративної  

    культури в Україні.  

Тести для самоконтролю 

1. Метою створення системи корпоративного управління є: 

а) одержання  максимального прибутку; 

б) акумуляція грошових коштів для реалізації проектів і розподіл ризиків 

між учасниками; 

в) організація поточного контролю з боку учасників. 

2. Принципи сучасного корпоративного управління базуються на: 

а) задоволенні суспільних потреб; 

б) справедливому розподілі доходів; 

в)забезпеченні балансу інтересів держави та корпоративних підприємств. 

3. Еволюція розвитку системи корпоративних організацій та підприємств 

відбувалася: 

а) в Стародавньому Римі до нашої ери; 

б) в Сполучених Штатах Америки в ХVІ ст.; 

в) в Україні  в ХV ст..  

4. До учасників корпоративних відносин належать: 

а)держава, юридичні та фізичні особи; 

б)інвестори, емітенти, посередники; 

в) акціонерні товариства, держава, реєстратори, банки, біржи. 

5. Корпоративний сектор в економіці України становить: 



а) більше 90% зареєстрованих підприємств; 

б) близько 10% зареєстрованих підприємств; 

в) понад 34 тис. зареєстрованих акціонерних товариств. 

Література [1, 8, 9, 10, 15, 21, 33, 55 ] 

 

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. 

Теми рефератів: 

1. Законодавство, що регулює діяльність акціонерного товариства  

2. Правові основи діяльності акціонерного товариства 

3. Акціонерне товариство в системі правових інституцій 

4. Правовий режим майна акціонерного товариства та його учасників. 

5. Порівняльна характеристика корпоративних об’єднань та підприємств. 

Контрольні питання та навчальні завдання: 

1. Функції корпоративного управління. 

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

3.Власники акціонерного товариства. 

4. Приватні акціонерні товариства. 

5. .Взаємна відповідальність акціонерного товариства та його акціонерів. 

6. .Переваги акціонерної форми організації підприємства. 

7. .Недоліки акціонерних товариств. 

8.Цілі діяльності акціонерного товариства. 

9.Сутність корпоративного управління. 

10.Основні завдання органів корпоративного управління. 



Тести для самоконтролю 

1.Закон України „Про акціонерне товариство” визначає: 

а) порядок створення, діяльності, припинення , виділу акціонерних 

товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів; 

б) порядок формування прибутку акціонерних товариств та його розподіл 

між акціонерами; 

в)порядок звітності акціонерних товариств перед державними податковими 

органами. 

2. Державне регулювання ринку цінних паперів акціонерних товариств 

здійснює: 

а) Державна податкова адміністрація; 

б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

в) Фонд державного майна України. 

3. В Україні передбачені такі форми регулювання діяльності фондового 

ринку: 

а) державні; 

б) корпоративні; 

в) приватні. 

4. Регулювання емісії та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учасників 

ринку здійснює: 

а) Державна податкова служба; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

5. Видача ліцензій на здійснення корпоративної діяльності на ринку 

здійснює: 

а) Державна податкова служба; 

б) Міністерство економіки України; 

в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

 
Література [1-17, 55] 



     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.  

Теми рефератів: 

1. Трансформація акціонерних товариств. 

2.  Переваги та недоліки акціонерного товариства.  

3. Особливості управління публічним та приватним акціонерним 

товариством.  

Контрольні питання та навчальні завдання: 

1.Використання матеріальної мотивації в управлінні. 

2.Типові проблеми корпоративного управління. 

3.Моделі корпоративного управління. 

4.Принципи корпоративного управління Ради Організації економічного 

співробітництва і розвитку (РОЕСР). 

5.Впровадження Кодексу принципів, прийнятих РОЕСР, у вітчизняну 

практику корпоративного управління. 

6.Специфічні проблеми корпоративного управління в Україні. 

7.Англо-американська модель корпоративного управління. 

8.Німецька модель корпоративного управління. 

9.Японська модель корпоративного управління. 

10.Особливості українського корпоративного управління. 

Тести для самоконтролю 

1. До переваг акціонерного товариства належать: 

а) наявність конфліктів інтересів власників і менеджерів; 



б) простота створення та управління підприємством; 

в) можливість легкої акумуляції інвестиційних ресурсів. 

2.  До недоліків акціонерного товариства належать: 

а) складність створення та управління підприємством; 

б) наявність конфліктів інтересів власників,  менеджерів і міноритарних 

акціонерів; 

в) можливість легкої акумуляції інвестиційних ресурсів, котролювання 

яких є досить проблемним з погляду фіскальних органів 

3. Вищим органом управління акціонерним товариством є: 

а) Рада директорів; 

б) Загальні збори акціонерів; 

в) Наглядова рада. 

3. Контролюючим органом акціонерного товариства є: 

а) Ревізійна комісія; 

б) Державна податкова інспекція; 

в) Загальні збори акціонерів. 

4.Теорія і практика корпоративного управління здійснюється: 

а) Правлінням акціонерного  товариства та Наглядовою радою; 

б) Загальними зборами акціонерів, Правлінням, Державною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку; 

в) Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням, 

Ревізійною комісією акціонерного товариства. 

5. Оперативне управління публічним акціонерним товариством може 

здійснюватися: 

а) акціонером, якій тримає контрольний пакет акцій; 

б) колегіальним виконавчим органом акціонерного товариства; 

в) Загальними зборами акціонерів. 

Література [1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 55 ] 

М о д у л ь  І І .  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. 

Теми рефератів: 

1. Порядок створення дочірніх підприємств. 

2.  Загальні збори акціонерів як вищий орган управління.  

3. Порядок скликання та проведення загальних зборів.  

4. Виключна компетенція загальних зборів. 

Контрольні питання та навчальні завдання: 

1.Шляхи та порядок створення сучасного акціонерного товариства. 

2.Становлення та практичне втілення принципів корпоративного 

управління в Україні.  

3.Система режимності інформації у відкритих акціонерних товариствах. 

4.Порядок і способи накопичення Статутного капіталу. 

5. Співвідношення розмірів паїв учасників акціонерного товариства та 

кількості акцій, якими вони володіють. 

6. Умови придбання акцій за номінальною та продажною ціною. 

7. Ціни на акції. 

8. Доцільність випуску привілейованих та простих акцій, їх оптимальні 

співвідношення. 

9. Статут – основний документ акціонерного товариства, що регулює 

особливості його діяльності. 

10. Зміст Статуту акціонерного товариства.  

Тести для самоконтролю 



1. Однією з відмінностей публічного акціонерного товариства від 

приватного є: 

а) наявність конфлікту інтересів власників і менеджерів; 

б) випуск акцій, які вільно обертаються на фондовому ринку; 

в) можливість щорічної додаткової емісії акцій. 

2. Особливості створення акціонерних товариств у процесі приватизації та 

корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у період до виконання 

плану приватизації (розміщення акцій) визначається: 

а) законодавством України щодо приватизації та корпоратизації; 

б) Законом України „Про господарські товариства”; 

в) Законом України „Про акціонерні товариства”; 

3. Діяльність державних акціонерних товариств та державних 

холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава 

в особі уповноважених державних органів, регулюється: 

а) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

б) Законом України „Про власність”; 

в) Законом України „Про акціонерні товариства”. 

4. Для кожного з учасників публічного акціонерного товариства є 

обов’язковим: 

а) брати участь в системі оперативного управління товариством; 

б) внести обумовлений Статутом вклад в статутний капітал товариства; 

в) брати участь в розробці стратегічних планів товариства. 

5. Публічне акціонерне товариство є підприємницьким об’єднанням, для 

якого обов’язковим є: 

а) обмежений обіг акцій; 



б) обіг акцій на фондовому ринку; 

в) розподіл акцій виключно між учасниками;  

г) все разом взяте. 

Література [1, 2, 14, 20, 25, 30, 55 ] 

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.  

Теми рефератів: 

1. Функції виконавчого органу публічного акціонерного товариства.  

2. Повноваження виконавчого органа публічного акціонерного 

товариства.  

3. Роль та повноваження Ревізійної комісії акціонерного товариства. 

Порядок роботи Ревізійної комісії.  

4. Призначення та функції Наглядової ради у акціонерному 

товаристві. Організація роботи Наглядової ради.  

5. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту акціонерного 

товариства.  

6. Порядок реструктуризації та перереєстрації товариства.  

Контрольні питання та навчальні завдання: 



1. Вертикальна та горизонтальна підпорядкованість і взаємодія виборних 

органів акціонерного товариства. 

2.. Питання стратегічного, оперативного та поточного управління, що 

можуть вноситися до порядку денного загальних зборів акціонерного 

товариства. 

3.. Періодичність скликання загальних зборів, спільні та відмінні риси 

чергових і позачергових загальних зборів акціонерного товариства. 

4. Право скликання загальних зборів акціонерів. Зміни до порядку 

денного загальних зборів. 

5. Порядок внесення та прийняття змін і доповнень до статуту. 

6. Процедура голосування на загальних зборах. Бюлетені для 

голосування. 

      7. Структура органів управління акціонерного товариства. Суміщення 

виборних посад в акціонерному товаристві. 

8. Спостережна рада акціонерного товариства. Причини створення 

Спостережної ради. 

9. Правління акціонерного товариства, його організаційна форма. 

10. Ревізійна комісія акціонерного товариства.  

Тести для самоконтролю 

1. Статут акционерного товариства визначає: 

а) порядок скликання Загальних зборів, засади участі акціонерів в 

управлінні та розподілі прибутків акціонерного товариства, права та 

обов’язки акціонерів; 

б) основні напрямки та порядок діяльності акціонерного товариства від 

його створення до остаточного припинення діяльності; 

в) порядок формування прибутку  акціонерного товариства, розподіл 

дивідендів і майна при ліквідації акціонерного товариства. 

2. Правління публічного акціонерного товариства підзвітне: 

а) Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку; 



б) Ревізійній комісії акціонерного товариства; 

в) Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. 

3. У компетенцію Правління акціонерного товариства зазвичай входять 

такі питання: 

а) затвердження поточних планів діяльності акціонерного товариства; 

б) розподіл дивідендів між акціонерами; 

в) затвердження стратегічних планів розвитку акціонерного товариства. 

4. Членами Правління акціонерного товариства можуть бути: 

а) акціонери товариства, які мають незначну кількість акцій, та 

неакціонери; 

б) державні службовці;   

в). посадові особи регіональних органів управління. 

5. Повноваження Наглядової ради акціонерного товариства включають: 

а) захист інтересів акціонерного товариства та прав акціонерів; 

б) звітність перед Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку; 

в) зменшення податкового навантаження на акціонерне товариство. 

Література [1, 2, 27, 28, 29, 55]  

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. 

Порядок розподілу прибутку та покриття збитків акціонерного товариства. 

Порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію. Порядок 

розподілу прибутку акціонерів і учасників. 

Теми рефератів:  



1. Фінансові аспекти корпоративного управління.  

2. . Типи і категорії акцій. 

3. Корпоративні облігації.  

4. Емітенти  цінних паперів на фондовому ринку.  

5. Реєстри акціонерів; емітент,  реєстратор.  

6. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

7. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків акціонерного 

товариства.  

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

9. Порядок розподілу прибутку акціонерів і учасників. 

Контрольні питання та навчальні завдання: 

1.Форми та типи акцій. 

2.Емісія цінних паперів. 

3.Власники цінних паперів. 

4.Спільні та відмінні аспекти правовідносин власності щодо акцій 

акціонерних товариств відкритого та закритого типів. 

5.Категорії акцій. 

6.Реалізація акцій на первинному та вторинному ринках. 

7.Реєстрація акцій. 

8.Переваги та недоліки володіння привілейованими акціями. 

9.Доцільність концентрації капіталу у виді придбання контрольного 

пакету акцій одного акціонерного товариства. 

10.Створення акціонерного товариства шляхом об’єднання власності  

засновників. 

Тести для самоконтролю 

1. Акція існує доки: 

а) живий перший власник акції; 

б) існує само товариство; 

в) вона не перепродана іншому власнику. 



2. Викуп акцій – це: 

а) придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій; 

б) придбання фізичною особою акцій акціонерного товариства; 

в) придбання юридичною особою акцій акціонерного товариства; 

3. Корпоративні права – це: 

а) сукупність законодавчих та нормативних актів, які регулюють 

діяльність акціонерів, власників та менеджерів акціонерних товариств та 

інших корпоративних об’єднань; 

б) сукупність майнових і немайнових прав акціонера-власника акцій 

товариства, які випливають з права власності на акції, що включають 

право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання 

дивідендів та активів товариства у разі його ліквідації; 

в) сукупність прав, які гарантуються будь-якому учаснику, задіяному у 

процесі функціонування акціонерного товариства, незалежно від 

наявності в нього акцій даного товариства. 

4. Обов’язковий викуп акцій – це: 

а) обов’язкове придбання акціонерним товариством емітованих ним акцій, 

які курсують на фондовому ринку; 

б) обов’язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених 

товариством акцій; 

в) обов’язкове придбання акціонерами всіх цінних паперів акціонерного  

товариства в разі його ліквідації; 

г) все разом взяте. 

5. Вартість акцій на фондовому ринку регулюється: 

а) акціонерним товариством, яке встановлює номінальну ціну кожного 

типу акцій; 

б) акціонером, якій має намір продати свої акції; 



в) самим ринком на основі котирувань цінних паперів відповідного 

емітента з урахуванням економічної стабільності та динаміки розвитку 

економіки. 

Література [1, 2, 8, 12, 14,17, 22-24, 31, 32, 55] 

М о д у л ь  І І І .  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. 

Теми рефератів: 

1. Стан і напрями розвитку корпоративного контролю в Україні.  

2. Сутність корпоративних прав держави.  

3.  Державна корпоративна політика.  

4. Механізм управління державними корпоративними правами. 

5. Обмеження держави щодо корпоративного управління.  

6. Використання досвіду світової практики корпоративного управління. 

Контрольні питання та навчальні завдання: 

1. Система законодавчого забезпечення регулювання діяльності 

вітчизняних акціонерних товариств. 

2. Законодавчі акти України, що визначають організаційно-правову 

форму акціонерного товариства як сучасного підприємства. 

3.Законодавчі акти, що визначають особливості емісії та обігу акцій  

публічних акціонерних товариств на вторинному ринку цінних паперів. 



4.Законодавчі акти, що визначають основи діяльності учасників і 

посередників українського фондового ринку. 

5.Місце Фонду державного майна України в сучасній системі 

корпоративних відносин в Україні. 

6.Функції Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

7. Міжнародні стандарти корпоративного управління та їх структура. 

8.Національні кодекси корпоративного управління. 

Тести для самоконтролю 

1. Вищім органом управління державного акціонерного товариства, 

створеного корпоратизацією державних підприємств, які не підлягають 

приватизації, є: 

а) держава в особі органу приватизації; 

б)  відповідальний представник, якій призначається Фондом державного 

майна України; 

в) рада директорів, обрана трудовим колективом  підприємства; 

г) все разом взяте. 

2. Механізм управління державними корпоративними правами реалізують 

на підставі: 

а) Закону України „Про акціонерні товариства” 

б) Указів президента України, постанов Кабінету Міністрів України та 

нормативних актів Фонду державного майна України; 

в)  рішень Антимонопольного комітету України.  

     3. Розробка норм і контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства на ринку цінних паперів є прикладом: 

а) втручання держави у ринкові процеси; 

б) державного контролю у забезпеченні прав інвесторів; 

в) державного регулювання ринку цінних паперів і корпоративного сектора 

економіки. 

4. Фінансова діяльність акціонерного товариства перевіряється: 



а) ревізійною комісією товариства, районною податковою інспекцією, 

залученою аудиторською організацією; 

б) державними податковими та іншими контролюючими і ревізійними 

органами; 

в) державними податковими інспекціями, сторонніми аудиторськими 

організаціями. 

5. Нарахування та виплата дивідендів акціонерам товариства 

регламентується: 

а) Законом України „Про акціонерні товариства”; 

б) Законом України „Про власність”; 

в) Законом України „Про цінні папери та фондову біржу”. 

Література [1, 14, 15, 18, 19, 34, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 52, 55] 

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. 

Теми рефератів: 

1. Акції та корпоративні облігації як інструменти 

довгострокового фінансування.  

2. Операції корпорацій з власними акціями та облігаціями.  

3. Використання корпораціями комерційних та похідних 

цінних паперів.  

4. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних 

цінних паперів.  

5. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні. 

Контрольні питання та навчальні завдання: 



1. Акції та корпоративні облігації як інструмент довгострокового 

фінансування.  

2. Операції корпорацій з власними акціями та облігаціями. 

3. Процедура первинного розміщення випуску акцій і облігацій. 

4. Придбання акціонерним товариством власних акцій. 

5. Використання корпораціями комерційних та похідних цінних 

паперів. 

6. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних 

паперів. 

7. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні.   

8. Дивідендна політика акціонерного товариства.  

9. Терміни та форми виплати дивідендів. 

10. . Фінансова звітність акціонерного товариства. 

11. Порядок задоволення фінансових і майнових претензій до 

акціонерного товариства при його ліквідації. 

Тести для самоконтролю 

1. Відповідальність акціонера корпоративного підприємства полягає у: 

а) неможливості вимагати повернення вкладеного капіталу; 

б) підприємницькому ризику; 

в) можливості втратити вкладений в акції капітал в разі банкрутства 

корпорації; 

г) все разом взяте. 

2. Залежно від обсягів прав, що закріплюють акції, їх поділяють на: 

а) прості; 

б) привілейовані; 

в) з правом або без права голосу; 

г) все разом взяте. 

3. Промислову емісію акцій здійснюють у таких випадках: 

а) заснування нового акціонерного товариства; 



б) збільшення статутного капіталу акціонерного товариства; 

в) перетворення приватного акціонерного товариства у публічне; 

г) все разом взяте. 

4. Акціонерне товариство визначає розмір дивіденду: 

а) без урахування податку на прибуток; 

б) з урахуванням податку на прибуток; 

в) з урахуванням  облікової ставки НБУ та усіх податків. 

5. Похідні цінні папери є: 

а) фіктивним капіталом; 

б) інструментом популярної спекулятивної операції на фінансових ринках 

країн з розвиненою ринковою економікою; 

в) механізмом управління корпоративним капіталом; 

г) все разом взяте. 

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. 

Теми рефератів: 

1. Основні фактори та ознаки кризових явищ в економіці та в 

системі управління корпоративних підприємств.  

2. Економічний механізм виникнення кризового стану 

корпоративного підприємства.  

3. Аналіз можливостей, ресурсів і ризиків підприємства. 

4. Стратегічне планування як інструмент попередження кризи. 

5. Формування груп антикризового управління акціонерного 

товариства 



Контрольні питання та навчальні завдання: 

1. Поняття кризи, кризової ситуації. Признаки кризових явищ. 

2. Критерії класифікації кризових явищ. Класифікація кризових явищ на 

мікрорівні. 

3. Основні причини виникнення кризових явищ і ситуацій на підприємстві. 

Стадії розвитку кризових явищ на підприємстві. 

4. Симптоми кризи на підприємстві. 

5. Характеристика потенційної, прихованої та реальної кризи. 

6. Поняття стратегічної та локальної кризи підприємства. 

7. Поняття, ознаки кризових явищ в економіці підприємства. 

8. Класифікація екзогенних факторів кризового стану підприємства. 

9. Класифікація ендогенних факторів кризового стану підприємства. 

10. Поняття циклічності економічного розвитку. 

Тести для самоконтролю 

1. Основними ознаками кризових явищ на корпоративних підприємствах 

є: 

а) падіння курсу акцій підприємства; 

б) падіння курсів валю внаслідок світової фінансової кризи; 

в) конфлікт інтересів власників, акціонерів та менеджерів; 

г) все разом взяте. 

2. До зовнішніх чинників кризових ситуацій на корпоративних підприємствах 

належать: 

а) економічні; 

б) виробничі; 

в) технічні; 

г) все разом взяте. 



3. Основними причинами виникнення кризових ситуацій на корпоративних 

підприємствах є: 

а) недостатній рівень наукових знань про можливості подолання кризових 

явищ і ситуацій; 

б) помилки виконавців; 

в) кримінальні дії щодо підприємства; 

г) все разом взяте. 

4. В систему антикризового управління входять: 

а) розробка і здійснення заходів, що сприяють послабленню кризового 

процесу; 

б) профілактика кризових явищ; 

в) санація; 

г) все разом взяте. 

5. Антикризові оперативні групи створюються з метою: 

а) виявлення нових технологій, впровадження інновацій; 

б) організації фінансового менеджменту в кризових ситуаціях; 

в) вивчення та розв’язання соціальних проблем, що виникають внаслідок 

кризи; 

г) все разом взяте. 

Література [54] 

 

                   



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. 

      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. 

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. 

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.  

 

 

Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі 
 

Система контролю знань студентів складається з основних елементів, а 
саме: усного опитування, проведення контрольних робіт, тестування, завдань 
для самостійної пошуково-дослідницької роботи. 

Обговорення теоретичних та практичних питань і вправ на практичних 
заняттях та їх оцінювання здійснюється відповідно до наступних критеріїв: 

“Відмінно” – відповіді студентів виявляють всебічні та системні знання 
програмного матеріалу, засвоєння основної й додаткової літератури, чітке 
володіння понятійним апаратом, уміння застосовувати знання для аналізу 
конкретних управлінських ситуацій.  

Відповіді характеризуються творчим підходом. 
“Добре” - відповіді студентів виявляють всебічні й системні знання 

програмного матеріалу, засвоєння основної літератури, чітке володіння 
понятійним апаратом, уміння застосовувати знання для аналізу конкретних 
управлінських ситуацій 

“Задовільно” - відповіді студентів виявляють знання основного 
програмного матеріалу, засвоєння в основному інформації лекційного курсу, 
володіння необхідними методами аналізу управлінських ситуацій з 
допущенням незначних помилок. 

“Незадовільно” - відповіді студентів виявляють значні прогалини у 
знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками 
й допущенням у них використанні принципових помилок. 

По закінченні вивчення курсу студенти складають іспит. 
Студенти отримують залік, якщо систематично відвідували семінарські 

та практичні заняття, засвоїли програмний матеріал, оволоділи навичками, 
що передбачені програмою  дисципліни та уміннями  використовувати їх у 
практичної діяльності; виявили творчі здібності у розумінні і  використанні 
навчально-програмного матеріалу; обов’язково виконали завдання для 
самостійної роботи. 
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