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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Програмою дисципліни “Корпоративне управління” передбачено 
системне викладення основ корпоративного менеджменту — теорії та 
практики управління корпоративними підприємствами та організа-
ціями в умовах ринкової економіки.

Приватизація,  що  здійснювалася  в  Україні  в  останній  декаді 
ХХ століття,  створення  нових  і  трансформація  великих  і  середніх 
підприємств в акціонерні товариства дала змогу мільйонам громадян 
України стати власниками та створила передумови необхідної моти-
вації ефективного функціонування таких підприємств. Головна мета 
корпоративного управління полягає у підвищенні ефективності фі-
нансово-господарської діяльності корпоратизованих підприємств та 
організацій. 

Мета дисципліни:
1) ознайомити студентів із сутністю та принципами корпоратив-

ного управління,  сформувати у них ринкове мислення щодо раціо-
нального та ефективного господарювання;

2) сформувати необхідні навички і вміння корпоративного управ-
ління; 

�) навчити корпоративної культури підприємницької діяльності.
Основні завдання навчальної дисципліни:
• вивчення сутності та принципів корпоративного управління;
• визначення проблем управління корпоративними правами влас-
ників;

• опанування методів корпоративного управління;
• засвоєння функцій та компетенції органів управління, а також 
формування  основних  організаційних  структур  акціонерного 
товариства;

• засвоєння принципів і методів управління на основі цінних па-
перів;

• набуття практичних навичок організації загальних зборів акціо-
нерів.

Корпоративне  управління  як  напрям  у  менеджменті  потрібно 
вивчати  в  реальних  умовах  ринкової  економіки  та  правового  поля, 
яке в Україні перебуває у стадії свого формування та переформату-
вання і ще не набуло остаточних рис і меж. Це дозволить майбутнім 
магістрам ефективно керувати діяльністю відкритих акціонерних то-
вариств, визначати та підтримувати баланс інтересів акціонерів, най-
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маних працівників  і держави в межах норм чинного законодавства, 
застосовувати основні  досягнення  світової  корпоративної  культури 
на практиці, у процесі формування вітчизняної корпоративної куль-
тури.

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“КОРПОРАТИВНе  УПРАВЛІННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Наукові основи корпоративного 
управління

1 Корпоративний сектор як основа сучасної економіки
2 Поняття акціонерного товариства. Види акціонерних 

товариств
� Управління сучасним акціонерним товариством

Змістовий модуль ІІ. Регулювання діяльності акціонерних 
товариств

4 Нормативно-правове регулювання діяльності акціонерних 
товариств

5 Установчі документи акціонерного товариства. Акції 
6 Організаційні структури управління акціонерним 

товариством
Змістовий модуль ІІІ. Управління на основі цінних паперів

7 Цінні папери акціонерного товариства

8 Цілі, права та обов’язки акціонерів
9 Управління корпоративними правами держави

10 Загальні збори акціонерного товариства
11 Функції та повноваження органів управління акціонерного 

товариства
12 Корпоративні фінанси

1� Банкрутство та ліквідація акціонерного товариства
Разом годин: 81
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ЗмІСТ 
дисципліни 

“КОРПОРАТИВНе  УПРАВЛІННЯ”

Змістовий модуль I. Наукові основи корпоративного 
управління

Тема 1. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки
Поняття про корпоративну діяльність. Місце корпоративної еко-

номічної  діяльності  на  різних  етапах розвитку людського  суспільс-
тва. Динаміка розвитку корпоративних об’єднань. Різновиди корпо-
ративних об’єднань. Еволюція системи корпоративного управління в 
Україні. Сучасні проблеми формування корпоративного управління. 
Корпоративне  управління  як  навчальна  дисципліна,  її  місце  в  сис-
темі  управлінських,  психологічних,  педагогічних  дисциплін.  Пред-
мет, об’єкт вивчення, структура, основні функції. Корпоративне уп-
равління як вид діяльності, його принципи і методи. Характеристика 
основних цілей та завдань корпоративного управління на сучасному 
етапі управління організаціями.

Література [5; 12; 1�; 15; 16; 18; 20; 26;27; �0; 55]

Тема 2. Поняття акціонерного товариства. Види акціонерних 
товариств

Основні ознаки акціонерного товариства. Формування статутно-
го капіталу акціонерного товариства. Право володіння власністю до і 
після зарахування її до статутного капіталу акціонерного товариства. 
Частки статутного капіталу та акції акціонерного товариства. Управ-
ління акціонерним товариством. Переваги акціонерного товариства 
як форми залучення великої кількості осіб у господарську діяльність. 
Інші  переваги  акціонерного  товариства. Недоліки  сучасного  акціо-
нерного товариства. Роль держави у  захисті  інтересів  акціонерів  та 
шляхи його втілення. Відкрите та закрите акціонерні товариства. 

Література [5; 16; 19; 27; �8; �9; 45; 55]

Тема 3. Управління сучасним акціонерним товариством
Сучасні підходи до визначення корпоративного управління. Ос-

новні ознаки корпоративного управління. Актуальні моделі корпора-
тивного управління в Україні. Проблеми корпоративного управлін-
ня в Україні. Основні принципи корпоративного управління: кодекс 
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принципів,  справедливість,  встановлення  процедури  голосування, 
прозорість, звітність, стратегічне планування.

Література [5; 7; 14; 16; 22; 25; 27; �4–�7; �9; 47; 54; 55]

Змістовий модуль ІІ. Регулювання діяльності акціонерних 
товариств

Тема 4. Нормативно-правове регулювання діяльності 
акціонерних товариств

Законодавче регулювання діяльності акціонерних товариств. За-
конодавчі акти України, що регулюють діяльність акціонерних това-
риств. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний 
кодекс України. Управління державними корпоративними правами. 
Фонд державного майна України. Принципи корпоративного управ-
ління в Україні. Актуальне регулювання доступу до інформації акціо-
нерного товариства. Режимність інформації.

Література [1–26]

Тема 5. Установчі документи акціонерного товариства. Акції
Порядок оформлення установчих документів. Протокол № 1 про 

намір створення акціонерного товариства. Установчі збори акціонер-
ного товариства. Статут акціонерного товариства та вимоги до цього 
документа. Накопичувальний рахунок. Порядок реєстрації акціонер-
ного товариства. Типи та категорії акцій, що можуть випускатися ак-
ціонерним товариством. Штрафні санкції, що можуть застосовувати-
ся до акціонерів при купівлі акцій підприємства. Види контрольних 
пакетів акцій. Механізми акціонування. Порівняльна характеристи-
ка українського та англо-американського способів акціонування де-
ржавних підприємств.

Література [5; 16; 17; 24; 25; 27; �0; �6–�9; 44; 55; 60]

Тема 6. Організаційні структури управління акціонерним 
товариством

Сучасні моделі корпоративного управління (англо-американська, 
німецька, японська), український варіант моделі корпоративного уп-
равління. Міжнародні  стандарти  корпоративного  управління. При-
нципи та кодекси корпоративного управління. Структура стандартів 
корпоративного управління. Глобальна програма поліпшення націо-
нальних систем корпоративного управління. Організації економічно-
го співробітництва та розвитку (ОЕСР). Національні кодекси корпо-
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ративної  поведінки. Практична  реалізація  принципів  стратегічного 
управління та корпоративної культури.

Література [5; 16; 27; �2–�7; �9; 45; 55; 59; 67]

Змістовий модуль ІІІ. Управління на основі цінних паперів
Тема 7. Цінні папери акціонерного товариства
Акції, їх форми та типи. Правила емісії. Ціни акцій. Вартість ак-

цій.  Правовідносини  власності  щодо  акцій,  відповідальність  акціо-
нерів. Категорії акції та права власників різних категорій акцій. По-
рядок реєстрації  акцій. Порядок переходу права  власності  на  акції. 
Індосамент. 

Література [7; 8; 10; 11; 15; 19; 2�–25; 
29; �2; ��; �8; 41; 4�; 46; 48; 
50; 51; 5�; 55; 56; 60–62; 69]

Тема 8. Цілі, права та обов’язки акціонерів
Способи  утворення  акціонерного  товариства  в  Україні.  Акціо-

нер —  співвласник  акціонерного  товариства.  Майнові  права  акціо-
нерів: право на дивіденди, право на розпорядження акціями, у тому 
числі на їх відчуження, право на участь у розподілі майна товариства 
при його ліквідації, переважне право на придбання акцій додаткових 
емісій. Немайнові права акціонерів: право на участь в управлінні під-
приємством, на одержання інформації про діяльність товариства, пра-
во на судовий захист своїх інтересів. Обов’язки акціонерів. Обов’язки 
засновників акціонерного товариства.

Література [�–5; 16; 17; 22; �0; �7; 55; 6�; 65; 66; 69]

Тема 9. Управління корпоративними правами держави
Сутність ефективного корпоративного управління. Суб’єкти кор-

поративного  управління.  Зовнішня  сфера  корпоративного  сектору. 
Закони України  “Про  господарські  товариства”  та  “Про цінні папе-
ри та фондову біржу”, Господарський кодекс України. Державна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку. Неприбуткові добровільні 
об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів. Три блоки 
управління державним корпоративним сектором. Державні акціонер-
ні компанії. Ефективність управління державними корпоративними 
правами.

Література [9; 14; 18–26; 28; 29; �8; 42; 44; 
47; 48; 5�; 55; 56; 61; 64; 67]
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Тема 10.  Загальні збори акціонерного товариства
Загальні збори — найвищий орган управління акціонерного това-

риства. Компетенція загальних зборів. Періодичність скликання за-
гальних зборів. Підготовка до проведення загальних зборів. Чергові 
та позачергові загальні збори. Мандатна комісія. Стандартні питання, 
що виносяться на розгляд чергових зборів. Скликання позачергових 
загальних зборів. Встановлення процедури голосування.

Література [5; 9; 11; 16; 17; 27; �4–�6; 47; 54; 55; 66; 68]

Тема 11.  Функції та повноваження органів управління 
акціонерного товариства 

Компетенція Спостережної ради. Членство у Спостережній раді. 
Повноваження  Спостережної  ради.  Захист  інтересів  акціонерного 
товариства. Залучення інвестицій. Економія коштів. Контроль за ро-
ботою Правління. Компетенція Правління акціонерного товариства. 
Функції Правління. Голова Правління. Організаційна форма Прав-
ління  акціонерного  товариства. Директор  акціонерного  товариства. 
Компетенція ревізійної комісії. Функції ревізійної комісії. Порядок 
здійснення контрольних функцій ревізійною комісією.

Література [5; 16; 27; �4–�7; 40; 45; 49; 54; 55; 59; 65]

Тема 12.  Корпоративні фінанси
Формування  фінансових  ресурсів  акціонерного  товариства. 

Дивіденди. Дивідендна політика. Чинники формування дивідендної 
політики. Джерела фінансових інвестицій. Форми виплати дивіден-
дів. Консолідація та дроблення акцій. Аналіз прибутковості цінних 
паперів. Дивіденд  і додатковий прибуток за підвищення курсу ак-
цій. Формування сукупної прибутковості акцій. Фінансовий аналіз 
діяльності акціонерного товариства. Структура балансу підприємс-
тва.  Інтегральна  оцінка  фінансової  стабільності  акціонерного  то-
вариства. Багатовимірний порівняльний  аналіз фінансового  стану 
підприємства.

Література [1; 2; 7; 8; 10; 11; 15; 18–20; 22; 25; �2–�4; 
41; 46; 48; 50–56; 60–62; 65; 66; 69]

Тема 13.  Банкрутство та ліквідація акціонерного 
товариства

Кризовий  стан  акціонерного  товариства.  Санація.  Встановлен-
ня  банкрутства  акціонерного  товариства. Підстави  для  застосуван-
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ня  процедури  банкрутства.  Нормативно-правова  база  банкрутства. 
Юридичні  аспекти  банкрутства. Провадження  у  справах  про  банк-
рутство. Механізм процедури банкрутства. Порядок ліквідації акціо-
нерного товариства. 

Література [1; �; 5; 6; 11; 16; 17; 26; 27; �0; 52; 55; 65]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контроль  за  рівнем  знань  студентами  здійснюється шляхом  пе-
ревірки їх підготовленості до проведення семінарських і практичних 
занять, написання рефератів, виконання контрольних робіт. 

Методи дієвого контролю:
1) перевірка рефератів та їх обговорення в аудиторії під час прак-

тичних і семінарських занять; 
2) аналіз і оцінка виступів студентів;
�) перевірка контрольних робіт.
Опанувавши  курс  “Корпоративне  управління”,  студенти  мають 

здати залік або іспит. Для підготовки до здачі заліку чи іспиту пропо-
нуються контрольні питання.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, 
яка є важливою складовою навчального процесу та сучасною актив-
ною формою студентської самостійної роботи.

Мета  виконання  контрольної  роботи —  закріпити  ти  поглибити 
здобуті у процесі навчання теоретичні знання з корпоративного уп-
равління, набути та закріпити уміння та навички самостійного опра-
цювання навчальної та спеціальної літератури, зокрема законодавчих 
актів, статистичних матеріалів, матеріалів досліджень щодо підпри-
ємств і організацій, де працюють або проходять виробничу практику 
студенти.

Студентські контрольні роботи повинні відповідати загальнопри-
йнятим стандартам виконання контрольних робіт, розкривати зміст 
теоретичних питань, а за потреби містити розрахунки, необхідні для 
розв’язання практичного завдання. Обов’язковим є список літерату-
ри, використаної при підготовці контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за останньою циф-
рою  номера  своєї  залікової  книжки  (для  останньої  цифри  “0” — 
варіант 10).
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ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1

1. Корпоративний сектор як основа сучасної економіки України.
2. Цілі діяльності акціонерного товариства.
�. Складіть  схему  підпорядкованості  та  взаємодії  виборних  ор-

ганів акціонерного товариства з основними управлінськими та 
виробничими підрозділами акціонерного товариства.

Варіант 2

1. Поняття корпоративного управління.
2. Основні риси акціонерного товариства.
�. Дивідендна політика акціонерного товариства. Складіть схему 

формування джерел дивідендів та їх розподілу.

Варіант 3

1. Принципи сучасного корпоративного управління.
2. Моделі корпоративного управління.
�. Річна та інші види звітностей акціонерного товариства. Наведіть 

приклади  квартального  (річного)  фінансового  звіту  акціонер-
ного товариства виробничого спрямування.

Варіант 4

1. Структури сучасного корпоративного управління.
2. Типові проблеми сучасного корпоративного управління.
�. Складіть схему залучення �50 млн. грн. для реалізації вигідного 

зовнішньоекономічного торговельного проекту.

Варіант 5

1. Функції корпоративного управління.
2. Форми та типи акцій.
�. Складіть оголошення про проведення чергових зборів акціонерів, 

враховуючи необхідність перевиборів органів управління. 

Варіант 6

1. Формування статутного капіталу акціонерного товариства.
2. Спостережна рада акціонерного товариства: завдання, функції, 

представництво, обмеження.
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�. Складіть  схему  законодавчого  забезпечення фінансово-госпо-
дарської діяльності акціонерних товариств.

Варіант 7

1. Види акціонерних товариств.
2. Правління акціонерного товариства: завдання, функції, струк-

тури, права, обмеження, керівництво.
�. Яку  корисну  інформацію  може  отримати  акціонер  або  інша 

особа, зацікавлена у діяльності акціонерного товариства, із ого-
лошення про проведення чергових загальних зборів? Наведіть 
конкретні приклади.

Варіант 8

1. Переваги акціонерної форми господарського об’єднання. 
2. Практичне здійснення управління державними корпоративни-

ми правами.
�. Складіть і проаналізуйте річний фінансовий звіт акціонерного 

товариства, яке отримало 1,8 млн грн прибутку, має 0,7 млн грн 
кредиторської заборгованості на поточний рік і статутний капі-
тал якого поділено на 1,2 тис. простих акцій.

Варіант 9

1. Типові проблеми корпоративного управління.
2. Способи реорганізацій акціонерного товариства та вимоги щодо 

їх проведення.
�. Завдання ревізійної комісії та їх практична реалізація. Складіть 

звіт ревізійної комісії перед черговими загальними зборами ак-
ціонерного товариства.

Варіант 10

1. Основні завдання корпоративного управління.
2. Статут акціонерного товариства.
�. Доходи відкритого акціонерного товариства за попередній рік 

склали 150 млн грн. Складіть схему розподілу прибутку, якщо 
його статутний капітал становить �0 млн грн при номінальній 
ціні акції 2 грн.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САмОКОНТРОЛЮ

1.  Сутність поняття “корпоративне управління”.
2.  Методи сучасного корпоративного управління.
�.  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.  Сучасні  проблеми  формування  корпоративної  культури  в  Ук-

раїні. 
9.  Механізм формування статутного капіталу.

 10.  Функції корпоративного управління.
 11.  Види акціонерних товариств, їх спільні та відмінні риси.
 12.  Власники акціонерного товариства.
 1�.  Закриті акціонерні товариства.
 14.  Взаємна відповідальність акціонерного товариства та його акціо-

нерів. 
 15.  Переваги акціонерної форми організації підприємства.
 16.  Недоліки акціонерних товариств.
 17.  Основні риси акціонерного товариства.
 18.  Цілі діяльності акціонерного товариства.
 19.  Сутність корпоративного управління.
 20.  Основні завдання органів корпоративного управління.
 21.  Використання матеріальної мотивації в управлінні.
 22.  Типові проблеми корпоративного управління.
 2�.  Моделі корпоративного управління.
 24.  Принципи корпоративного управління Ради Організації еконо-

мічного співробітництва і розвитку (РОЕСР).
 25.  Впровадження Кодексу принципів, прийнятих РОЕСР, у вітчиз-

няну практику корпоративного управління.
 26.  Специфічні проблеми корпоративного управління в Україні.
 27.  Система  законодавчого  забезпечення  регулювання  діяльності 

вітчизняних акціонерних товариств відкритого типу.
 28.  Законодавчі акти України, що визначають організаційно-право-

ву форму акціонерного товариства як сучасного підприємства.
 29.  Законодавчі акти, що визначають особливості емісії та обігу ак-

цій відкритих акціонерних товариств на вторинному ринку цін-
них паперів.
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 �0.  Законодавчі акти, що визначають основи діяльності учасників і 
посередників українського фондового ринку.

 �1.  Місце Фонду державного майна України в сучасній системі кор-
поративних відносин в Україні.

 �2.  Становлення та практичне втілення принципів корпоративного 
управління в Україні. 

 ��.  Система режимності  інформації у відкритих акціонерних това-
риствах.

 �4.  Порядок і способи накопичення статутного капіталу.
 �5.  Співвідношення розмірів паїв учасників акціонерного товарист-

ва 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 опти-

мальні співвідношення.
 �9.  Статут — основний документ акціонерного товариства.
 40.  Зміст Статуту акціонерного товариства.
 41.  Шляхи та порядок створення сучасного акціонерного товариства.
 42.  Англо-американська модель корпоративного управління.
 4�.  Німецька модель корпоративного управління.
 44.  Японська модель корпоративного управління.
 45.  Особливості українського корпоративного управління.
 46.  Міжнародні  стандарти корпоративного управління та  їх  струк-

тура.
 47.  Національні кодекси корпоративного управління.
 48.  Актуальність  постійного  поліпшення  національних  кодексів 

корпоративного управління та їх міжнародної гармонізації.
 49.  Корпоративна культура як важливий сучасний чинник ефектив-

ного корпоративного управління підприємствами. 
 50.  Труднощі становлення вітчизняної культури корпоративного уп-

равління.
 51.  Форми та типи акцій.
 52.  Емісія цінних паперів.
 5�.  Власники цінних паперів.
 54.  Спільні та відмінні аспекти правовідносин власності щодо акцій 

акціонерних товариств відкритого та закритого типів.
 55.  Категорії акцій.
 56.  Реалізація акцій на первинному та вторинному ринках.
 57.  Реєстрація акцій.
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 58.  Переваги та недоліки володіння привілейованими акціями.
 59.  Доцільність  концентрації  капіталу  у  вигляді  придбання  конт-

рольного пакета акцій одного акціонерного товариства.
 60.  Створення  акціонерного  товариства  шляхом  об’єднання  влас-

ності засновників.
 61.  Роздержавлення як методи утворення акціонерних товариств.
 62.  Добровільне об’єднання цінностей у статутному капіталі акціо-

нерного товариства як спосіб утворення підприємства.
 6�.  Сутність акціонування (роздержавлення) підприємств.
 64.  Основні майнові права акціонерів.
 65.  Диференціація немайнових прав акціонерів.
 66.  Практична реалізація права на управління акціонерним товарис-

твом.
 67.  Порівняльна характеристика прав власників простих і привілей-

ованих акцій.
 68.  Правова сутність відмінності обов’язків засновників акціонерно-

го товариства від обов’язків інших акціонерів.
 69.  Умови настання необхідності використання права на судовий за-

хист інтересів учасника акціонерного товариства.
 70.  Державна корпоративна політика.
 71.  Обмеження держави щодо корпоративного управління.
 72.  Сутність і зміст управління корпоративними правами держави.
 7�.  Закон  України  “Про  господарські  товариства”,  Господарський 

кодекс України.
 74.  Закон України “Про державне регулювання ринку цінних папе-

рів в Україні”.
 75.  Вертикальна та горизонтальна підпорядкованість і взаємодія ви-

борних органів акціонерного товариства.
 76.  Питання стратегічного,  оперативного та поточного управління, 

що можуть заноситися до порядку денного загальних зборів ак-
ціонерного товариства.

 77.  Періодичність  скликання  загальних  зборів,  спільні  та  відмінні 
риси чергових і позачергових загальних зборів акціонерного то-
вариства.

 78.  Право скликання загальних зборів акціонерів. Зміни до порядку 
денного загальних зборів.

 79.  Порядок внесення та прийняття змін і доповнень до статуту.
 80.  Процедура голосування на загальних зборах. Бюлетені для голо-

сування.
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 81.  Структура органів управління акціонерного товариства.
 82.  Спостережна рада акціонерного товариства. Причини створення 

Спостережної ради.
 8�.  Правління акціонерного товариства, його організаційна форма.
 84.  Ревізійна комісія акціонерного товариства.
 85.  Суміщення виборних посад в акціонерному товаристві.
 86.  Розподіл прибутків  акціонерного  товариства. Дивідендна полі-

тика акціонерного товариства. Терміни та форми виплати диві-
дендів.

 87.  Джерела фінансів акціонерного товариства та формування його 
фінансової структури.

 88.  Фінансова звітність акціонерного товариства.
 89.  Порядок задоволення фінансових і майнових претензій до акціо-

нерного товариства при його ліквідації.
 90.  Ліквідаційний баланс акціонерного товариства.
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