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Вступ 

Процес ринкового реформування економіки України на мікро- і 

макрорівнях призвів до створення корпоративного сектора, як 

базового серед нових організаційно-правових форм господарювання, 

який налічує сьогодні майже 36 тисяч акціонерних товариств із 19 

млн акціонерів. Створення належної системи корпоративного 

управління стало важливою складовою структурної трансформації 

економіки.  

Як підтверджує світовий та вітчизняний досвід, підприємства 

корпоративного типу є основною формою підприємницьких 

структур, що забезпечують розвиток ринкової економіки.  

Забезпечення успішної діяльності корпорацій полягає у їх доступі 

до інвестиційних ресурсів. Водночас вони не можуть розраховувати 

на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування, якщо 

не буде вжито заходів щодо запровадження ефективного 

корпоративного управління, а саме, належного захисту прав 

інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості 

та прозорості у своїй діяльності. 

Метою викладання дисципліни “Корпоративне управління” є 

оволодіння знаннями, навичками заснування та ефективного 

управління акціонерними товариствами та іншими корпоративними 

формами господарювання в Україні, враховуючи досвід зарубіжних 

країн. 

Навчальна дисципліна „Корпоративне управління” спрямована на 

вивчення теоретичних основ та оволодіння практичними навичками 

управління корпораціями з урахуванням особливостей діяльності 

вітчизняних підприємств корпоративного типу. 

Предметом навчальної дисципліни є управління корпорацією як 

складною системою, спрямованою на досягнення стратегічних і 

поточних цілей та прийняття раціональних рішень. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

• засвоєння організаційно-правових форм і особливостей 

корпоративних організацій; 

• вивчення особливостей заснування і стратегічного управління 

корпоративними об’єднаннями; 

• вивчення системи внутрішньо-корпоративних відносин і 

гармонізації корпоративних інтересів; 

• вивчення системи участі в корпоративних доходах; 

• оволодіння навичками управління корпоративними активами; 
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• засвоєння основ корпоративної культури. 

Отримані теоретичні знання та практичні вміння студенти мають 

застосовувати в процесі аналізу конкретних управлінських ситуацій 

та прийняття виваженого і ефективного рішення. 

Програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційною програмою підготовки спеціалістів. 

 

1. Література 

Базова: 

1. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне 

управління: теорія та практика: Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 360 с. 

2. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник. – Харків: 

ХНАМГ, 2009. – 278 с. 

3. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назаров Г. В. Корпоративне 

управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с. 

4. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. 

посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.-317 с. 

5. Гладунов О.В., Дейнега О.В., Микитин Т.М. Корпоративний 

менеджмент: Навч. посібник. – Рівне, 2002. – 244с. 

6. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. 

М.: Альпина, 2009. 

Рекомендована: 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV із 

змінами і доповненнями. 

2. Закон України "Про акціонерні товариства". Із змінами та 

доповненнями, внесеними Законами України від 27 квітня 2010 

року N 2154-VI і т.д. 

3. Роз'яснення від 23.02.2010 р. №1 Про порядок застосування 

частини першої статті 54 Закону України "Про акціонерні 

товариства" щодо переобрання голови наглядової ради 

акціонерного товариства. 

4. Роз'яснення від 23.02.2010 р. №4 Про порядок застосування 

окремих норм Закону України "Про акціонерні товариства" щодо 

порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства 

шляхом кумулятивного голосування. 

5. Роз'яснення від 16.03.2010 р. №5 Про порядок застосування 

пункту 14 статті 2, статті 35 та частини сьомої статті 38 Закону 
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України "Про акціонерні товариства" щодо повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства. 

6. Роз'яснення від 10.08.2010 р. №7 Про порядок застосування 

розділу XII Закону України "Про акціонерні товариства" щодо 

здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством 

розміщених ним акцій. 

7. Шеин В.Н., Жилев А.В., Володин А.А. Корпоративный 

менеджмент: опыт России и США.-М.: ОАО «Типография» 

Новости», 2008. 

8. Голубков Д.Ю.Особенности корпоративного управления.-М.: 

Альпина, 1999. 

9. Демб Ада, Найбауер Ф. Фрідріх. Корпоративне управління.- 

К.:Основи, 1997. 

 

2. Тематичний план дисципліни 

Тематичний план навчальної дисципліни “Корпоративне 

управління” передбачає перелік основних конкретних тем і запитань, 

на які слід звернути увагу при самостійному вивченні дисципліни.  

Тема 1. Суть і поняття корпоративного управління 

Суб’єкти корпоративного управління. Об’єкти корпоративного 

управління в Україні. Характеристика основних елементів 

корпоративного управління. Основні риси сучасного корпоративного 

управління [1, 2, 3, 4]. 

Тема 2. Організаційні засади корпоративного управління 

Можливі чинники впливу на систему управління. Характеристика 

основних моделей корпоративних відносин. Англо-американська 

модель управління акціонерним товариством. Німецька модель 

корпоративного управління. Характеристика японської моделі. 

Особливості корпоративного управління в Україні на сучасному етапі 

[1, 2, 3, 4, 6].  

  Тема 3. Господарські товариства в системі корпоративного 

управління 

Економічна роль господарських товариств та їх характеристика. 

Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу [2, 

3, 4].     
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Тема 4. Роль акціонерної форми господарювання в розвитку 

ринкових відносин в Україні  
Особливості створення та діяльності акціонерного товариства. 

Органи управління акціонерного товариства. Розробка корпоративної 

стратегії. Контроль фінансової діяльності корпорації [1, 2, 3]. 

Тема 5. Державне регулювання корпоративного сектору та 

роль депозитарної системи в ньому 

Форми та функції державного регулювання ринку цінних паперів. 

Управління державними корпоративними правами. Характеристика 

суб’єктів депозитарної системи в Україні [1, 3, 4]. 

Тема 6. Управління корпоративними правами на ринку 

корпоративних цінних паперів України  

Суть управління рухом корпоративних цінних паперів. Фондова 

біржа та її роль в управлінні корпоративними правами. Стан 

фінансового посередництва в корпоративному секторі України [2, 3, 

6]. 

Тема 7. Антикризове корпоративне управління 

Корпоративна культура та її функції. Реструктуризація в системі 

антикризового управління. Злиття та приєднання корпорацій. 

Банкрутство і санація підприємств [2, 3, 4, 5]. 

 

3. Вказівки до виконання теоретичної частини контрольної 
роботи 

Відповідно до навчального плану спеціальності 7.03060101 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)» студенти заочної форми навчання мають виконати 

контрольну роботу, метою якої є закріплення теоретичних знань, 

набутих при самостійному вивченні матеріалу. 

Перед написанням контрольної роботи студенту необхідно 

опрацювати теоретичний матеріал для того, щоб він зміг 

орієнтуватися в основних питаннях дисципліни.  

Кожен студент виконує контрольну роботу згідно із своїм 

варіантом, який вибирається за двома останніми цифрам шифру 

залікової книжки.  

Для виконання теоретичної частини контрольної роботи з таблиці 

1 на перехресті останньої і передостанньої цифр шифру залікової 

книжки приймається три номери, за якими із розділу 4 виписуються 

відповідні питання. Наприклад, студент, шифр залікової книжки 
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якого закінчується цифрами 25, повинен дати відповіді на 

теоретичні питання під номерами 13, 38, 63.  

Таблиця 1. 

Вибір теоретичних питань для виконання контрольної роботи  

Передостання 

цифра 

залікової 

книжки 

 

Остання цифра залікової книжки 

 0 або 1 2 або 3 4 або 5 6 або 7 8 або 9 

0 або 5 1.26.51 2.27.52 3.28.53 4.29.54 5.30.55 

1 або 6 6.31.56 7.32.57 8.33.58 9.34.59 10.35.60 

2 або 7 11.36.61 12.37.62 13.38.63 14.39.64 15.40.65 

3 або 8 16.41.66 17.42.67 18.43.68 19.44.69 20.45.70 

4 або 9 21.46.71 22.47.72 23.48.73 24.49.74 25.50.75 

 

4. Перелік теоретичних питань до контрольної роботи 

1. Сутність корпоративного управління. 

2. Діалектика розвитку корпоративних відносин. 

3. Особливості правового регулювання системи корпоративного 

управління.  

4. Принципи корпоративного управління Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку. 

5. Принципи корпоративного управління Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку. 

6. Принципи корпоративного управління Конфедерації 

Європейських Асоціацій Акціонерів. 

7. Національні кодекси корпоративної поведінки. 

8. Корпоративні форми підприємництва в Україні: історія та 

сучасність. 

9. Поняття і правові ознаки господарського товариства. 

10. Види господарських товариств. 

11. Поняття організаційно правової форми господарського 

товариства. 

12. Процедура створення господарських товариств. 

13. Установчі документи господарського товариства. 

14. Склад і правовий режим майна господарського товариства. 

15. Відповідальність учасників за зобов’язаннями господарського 

товариства. 
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16. Ознаки, що відрізняють акціонерне товариство від інших видів 

товариств. 

17. Публічні та приватні акціонерні товариства. 

18. Акції: визначення та види. 

19. Загальна характеристика фондового ринку України. 

20. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів і фондового 

ринку. 

21. Структура Національної депозитарної системи України, функції 

її учасників. 

22. Процедура випуску акцій в обіг. Додаткові випуски акцій. 

23. Правове регулювання реєстрації прав власності на цінні папери. 

Функції реєстраторів та зберігачів. 

24. Угоди з акціями. Торговці цінними паперами та організатори 

торгівлі. 

25. Органи управління акціонерним товариством: загальна 

характеристика. 

26. Загальні збори акціонерів. 

27. Спостережна рада акціонерного товариства. 

28. Правління акціонерного товариства. 

29. Ревізійна комісія акціонерного товариства. 

30. Загальна характеристика моделей корпоративного управління. 

31. Англо-американська модель корпоративного управління. 

32. Західноєвропейська (німецька) модель корпоративного 

управління. 

33. Японська модель корпоративного управління. 

34. Інсайдерська і аутсайдерська системи корпоративного 

управління. 

35. Модель корпоративного управління в Україні. 

36. Права акціонерів. 

37. Захист прав меншості в акціонерному товаристві. 

38. Права акціонера та угоди товариства. 

39. Способи захисту прав акціонерів. 

40. Обов’язки акціонера. 

41. Особливості правового статусу засновників акціонерного 

товариства. 

42. Еволюція організаційного управління корпорацією. 

43. Фактори впливу на організацію діяльності корпорації. 

44. Принципи управління корпорацією. 

45. Функціональне структурування корпорації. 
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46. Механізми розподілу і реалізації влади в корпорації. 

47. Сутність і функції корпоративної культури. 

48. Етичні цінності корпорації. 
49. Типологія корпоративних культур. 

50. Корпоративні норми. 

51. Поняття корпоративних фінансів. 

52. Фінансова звітність акціонерного товариства. 

53. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. 

54. Управління фінансовими ресурсами. 

55. Дивідендна політика. 

56. Визначення та характеристика управлінської інформації. 

57. Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела акціонерних 

товариств. 

58. Формування інформаційного середовища корпорації. 

59. Розкриття та захист інформації. 

60. Визначення державних корпоративних прав. Джерела їх 

походження. 

61. Створення публічних акціонерних товариств у процесах 

приватизації та корпоратизації. Особливості їх правового 

статусу. 

62. Управління державними корпоративними правами. 

63. Державна дивідендна політика. 

64. Оцінка державних корпоративних прав. 

65. Підстави припинення діяльності акціонерного товариства. 

66. Ліквідація акціонерних товариств. 

67. Підходи до організаційної ефективності корпоративного 

управління. 

68. Ефективність як досягнення балансу інтересів учасників 

корпоративних відносин. 

69. Рейтинги корпоративного управління. 

70. Управління працею в корпорації. 

71. Заходи з антикризового управління. 

72. Розробка корпоративної стратегії. 
73. Суть депозитарної системи. 

74. Злиття та приєднання корпорацій. 

75. Аудит господарської діяльності акціонерних товариств. 
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5. Вказівки до виконання практичної частини контрольної 
роботи 

Практична частина контрольної роботи вибирається за останньою 

цифрою залікової книжки [4, 5]. 

 

6. Перелік практичних завдань 

0. Розробити Положення про правління публічного (приватного) 

акціонерного товариства. 

1. Розробити Положення про цінні папери приватного (публічного) 

акціонерного товариства. 

2. Розробити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з 

інформацією у публічному (приватному) акціонерному товаристві. 

3. Розробити Положення про ревізійну комісію приватного 

(публічного) акціонерного товариства. 

4. Розробити Положення про спостережну раду публічного 

(приватного) акціонерного товариства. 

5. Розробити Положення про фонди приватного (публічного) 

акціонерного товариства. 

6. Розробити Положення про персонал публічного (приватного) 

акціонерного товариства. 

7. Розробити Положення про внутрішній трудовий розпорядок 

приватного (публічного) акціонерного товариства. 

8. Розробити Положення про укладання трудових договорів 

(контрактів) у публічному (приватному) акціонерному товаристві. 

9. Розробити Статут приватного (публічного) акціонерного 

товариства. 

 

7. Вимоги до оформлення контрольної роботи 

Контрольна робота виконується вручну у передбачені учбовою 

програмою терміни. На початку роботи вказується номер варіанта. 

Перед відповіддю на питання вказуються умови. Теоретичні питання 

повинні бути висвітлені достатньо широко для розкриття їх суті. 

Розрахунки проводяться повністю з написанням і розшифровкою 

формул і приведенням необхідних висновків. Сторінки повинні бути 

пронумеровані. У кінці контрольної роботи наводиться список 

використаної літератури.  

Контрольна робота здається на кафедру, реєструється і після 

перевірки повертається студенту. У разі необхідності, 
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доопрацьовується. При зарахуванні контрольної роботи студент 

допускається до заліку. 

 

8. Питання до захисту контрольної роботи 

1. Чим зумовлене зростання ролі корпоративного управління в 

Україні? 

2. Перелічіть суб’єкти корпоративного управління. 

3. Назвіть форми державної корпоративної власності. 

4. Розкрийте основні риси сучасного корпоративного управління. 

5. Коли виникли перші господарські товариства і в яких формах? 

6. Охарактеризуйте основні економічні риси господарських 

товариств корпоративного типу. 

7. Назвіть господарські товариства корпоративного і 

некорпоративного типу. Які з них мають певні риси корпорацій? 

8. У чому полягають принципові відмінності між публічними та 

приватними акціонерними товариствами? 

9. Розкрийте співвідношення понять “засновники”, “учасники”, 

акціонери”. 

10. Хто може бути засновником акціонерного товариства в Україні? 

11. Як здійснюється підписка на акції? 

12. Чи може акціонерне товариство викупити власні акції? Якщо так, 

то що для цього потрібно і які існують нормативні вимоги? 

13. У чому полягають особливості проведення установчих зборів?  

14. Які основні шляхи створення акціонерних товариств в Україні? 

15. Яке основне завдання корпоративного управління? 

16. За рахунок чого формується капітал акціонерного товариства? 

17. У чому полягає економічна роль статутного капіталу? 

18. Які кошти забороняється використовувати для формування 

статутного капіталу? 

19. Розкрийте особливості збільшення статутного капіталу 

акціонерного товариства 

20. З якою метою здійснюється зменшення статутного капіталу? 

21. Розкрийте зміст поняття «акція». Які види акцій вам відомі? 

22. Якими законодавчими актами регулюється корпоративна 

діяльність в Україні? 

23. Яка основна мета державного регулювання корпоративного 

сектору? 

24. Назвіть органи, які здійснюють регулювання корпоративного 

сектору. 
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25. Які напрями діяльності Департаменту з управління 

державними корпоративними правами? 

26. Що являють собою верхній та нижній рівні депозитарної системи 

України? 

27. Які органи здійснюють в Україні контроль за діяльністю 

Національної депозитарної системи? 

28. Що означає поняття “депозитарій”? 

29. Хто може здійснювати первинне розміщення акцій? 

30. Як здійснюється вилучення з обігу цінних паперів? 

31. Хто може заснувати фондову біржу в Україні? 

32. Що являють собою в Україні торгівці цінними паперами? 

33. Як реалізуються права акціонерів в управлінні? 

34. Назвіть основні вимоги щодо проведення загальних зборів. 

35. З якою метою створюється ревізійна комісія? 

36. Які питання входять до компетенції загальних зборів? 

37. Охарактеризуйте повноваження і відповідальність Спостережної 

ради акціонерного товариства. 

38. Хто розробляє внутрішньокорпоративні положення? 

39. Назвіть фонди, що можуть створюватись у корпорації. 

40. У чому полягає необхідність антикризового управління? 

41. Які основні напрями антикризового управління?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


