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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійне 

опрацювання навчальної дисципліни здійснюється студентами у вільний від 

аудиторних занять час. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне управління у 

сфері обслуговування» є формування у студентів компетентностей економіко-

правового характеру щодо управління, організації, регулювання відносин між 

зацікавленими особами в системі корпоративного управління за умови 

підвищення ефективності функціонування туристичних підприємств 

корпоративного типу як господарюючого суб'єкта в ринковій економіці. 

У результаті самостійної роботи студент повинен  

знати:  

‒ предмет, мету, завдання корпоративного управління його місце та 

значення в загальній системі управління підприємством;  

‒ національні, міжнародні стандарти корпоративного управління та моделі 

корпоративного управління;  

‒ зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на стратегію 

корпоративного управління;  

‒ економічні та правові засади діяльності органів, що здійснюють 

корпоративне управління підприємством; 

‒ економіко-правову сутність, завдання, форми реорганізації та ліквідації 

акціонерних товариств;  

‒ основні положення з визначення ефективності корпоративного 

управління;  
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‒ основи корпоративної поведінки та культури, аспекти групової 

поведінки між різними учасниками корпоративних відносин;  

уміти:  

‒ володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у 

системі корпоративного управління;  

‒ упроваджувати міжнародні стандарти в практику корпоративного 

управління українськими підприємствами;  

‒ адаптувати моделі корпоративного управління до особливостей 

української практики;  

‒ прогнозувати й критично оцінювати можливі напрями розвитку 

корпоративних підприємств;  

‒ організувати реалізацію стратегічних, тактичних, оперативних планів 

діяльності акціонерного товариства з метою підвищення ефективності їх 

діяльності;  

‒ застосовувати та розробляти критерії оцінки ефективності 

корпоративного управління на підприємстві; 

‒ визначати та розробляти систему корпоративної поведінки;  

‒ розв’язувати конфлікти між різними учасниками корпоративних 

відносин;  

‒ визначати відповідну стратегію корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу та оцінювати її ефективність. 

Більшість цих питань розглядається під час проведення лекційних і 

практичних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація 

передбачена під час виконання реферату, що зумовлює її актуальність та 

доцільність.  

Контроль за самостійною роботою студента здійснюється в термін, 

визначений викладачем дисципліни, а також наприкінці навчального семестру 

поряд з матеріалом, що був опрацьований на аудиторних заняттях упродовж 

періоду вивчення навчальної дисципліни.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 
Теоретичні основи корпоратив-

ного управління 
1 9  11 

2 
Зовнішня сфера корпоративного 

управління 
1 9 1 10 

3 
Учасники корпоративних 

відносин сфери обслуговування 
1 8 1 9 

4 
Тактичне і стратегічне 

управління корпораціями 
2 8  11 

5 
Управління корпоративними 

витратами 
1 9  12 

6 

Звітність та контролювання в 

системі корпоративного 

управління 

2 7 1 9 

7 
Оцінювання ефективності 

корпоративного менеджменту 
2 8 1 10 

 Усього годин: 10 58 4 72 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Теоретичні основи корпоративного управління 

Сутність корпоративного управління та його значення в процесі 

господарювання у сфері обслуговування. Характеристика елементів 

корпоративного управління.  

Принципи корпоративного управління та вплив міжнародного 

співтовариства на їх узагальнення. Моделі корпоративних відносин. 

Особливості управління корпораціями в Україні у сфері обслуговування. 

Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу. Основні 

характеристики інтеграційних процесів, типи та форми інтегрування. 

Корпоративна культура та її роль в корпоративному управлінні. Різновиди 

організаційних об’єднань корпоративного типу в різних секторах економіки. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність корпоративного управління та його значення в 

процесі господарювання у сфері обслуговування.  

2. Наведіть характеристику елементів корпоративного управління.  

3. Опишіть основні моделі корпоративних відносин.  

4. Які Ви знаєте особливості управління корпораціями в Україні у сфері 

обслуговування? 

5. Дайте визначення поняття «корпоративна культура» та наведіть її 

значення в корпоративному управлінні.  

6. Перелічіть різновиди організаційних об’єднань корпоративного типу в 

різних секторах економіки. 

Література: [8, с. 53–72; 14, с. 142–159; 18, с. 35–52; 23, с. 47–68]. 

 

 

 



 8 

Тема 2 Зовнішня сфера корпоративного управління 

Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Значення та 

функції Комісії цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне 

регулювання в корпоративному секторі. Управління державними 

корпоративними правами.  

Податкова політика в корпоративному секторі України. Сутність та 

значення депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Види 

депозитарної діяльності та її суб’єкти. Управління рухом акцій на первинних і 

вторинних ринках.  

Фінансові посередники в системі корпоративного управління. Основні 

організаційні форми фінансового посередництва у сфері обслуговування. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте форми державного регулювання ринку цінних паперів.  

2. Опишіть значення та функції Комісії цінних паперів і фондового ринку.  

3. Яким чином здійснюється антимонопольне регулювання в 

корпоративному секторі? 

4. Опишіть особливості податкової політики в корпоративному секторі 

України.  

5. Які Ви знаєте види депозитарної діяльності? 

6. Наведіть значення фінансових посередників у системі корпоративного 

управління.  

7. Назвіть основні організаційні форми фінансового посередництва у сфері 

обслуговування. 

Література: [1, с. 32–64; 8, с. 81–106; 12, с. 134–181; 17, с. 57–73].  

 

Тема 3 Учасники корпоративних відносин сфери обслуговування 

Ключові учасники корпоративних відносин : світовий досвід та вітчизняна 

практика. Структура корпоративних органів управління у сфері 

обслуговування. Підпорядкованість органів управління корпорації. 
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Спостережна рада та причини її створення. Повноваження спостережної ради. 

Виконавчий орган корпорації та його повноваження. Ревізійна комісія. 

Повноваження ревізійної комісії. Порядок формування органів управління 

та їх кількісний склад. Порядок органів управління. Трудові відносини з 

посадовими особами органів управління корпорації. Відповідальність 

посадових осіб органів управління акціонерного товариства. Заходи щодо 

забезпечення інформаційної прозорості корпоративної поведінки. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть складові структури корпоративних органів управління у сфері 

обслуговування.  

2. Перелічіть повноваження спостережної ради та ревізійної комісії. 

3. Опишіть порядок формування органів управління та їх кількісний склад.  

4. Які існують заходи щодо забезпечення інформаційної прозорості 

корпоративної поведінки? 

Література: [15, с. 85–106; 18, с. 104–149; 19, с. 107–115; 20, с. 135–149]. 

 

Тема 4 Тактичне і стратегічне управління корпораціями 

Особливості тактичного і стратегічного управління корпораціями у сфері 

обслуговування. Тактичне і стратегічне управління як інструмент реалізації 

потенціалу корпоративного управління.  

Визначення параметрів системи тактичного і стратегічного планування 

корпорації. Система погодження та затвердження стратегічних і поточних 

планових документів.  

Сутність та критерії формування системи тактичного і стратегічного 

моніторингу. Визначення цілей діяльності корпорацій. Характеристика 

підходів та загальні закономірності встановлення корпоративних цілей. 

Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її взаємозв’язку з 

місіями корпоративних формувань. 
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Питання для самоперевірки 

1. Опишіть особливості тактичного і стратегічного управління 

корпораціями у сфері обслуговування.  

2. Яким чином визначаються параметри системи тактичного і 

стратегічного планування корпорації? 

3. Розкрийте сутність та критерії формування системи тактичного і 

стратегічного моніторингу.  

Література: [15, с. 85–106; 16, с. 73–89; 19, с. 35–65; 20, с. 105–133]. 

 

Тема 5 Управління корпоративними витратами 

Сутність, класифікація та підходи до ідентифікації витрат у сфері 

обслуговування. 

Особливості формування корпоративних витрат. Планування витрат 

корпорації. Організація центрів відповідальності. Мотивування працівників за 

оптимізацію витрат. 

Резерви зниження корпоративних витрат. Форми фінансового 

забезпечення корпоративних витрат. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть сутність, класифікацію та підходи до ідентифікації витрат у 

сфері обслуговування. 

2. Перелічіть особливості формування корпоративних витрат.  

3. Опишіть процес планування витрат корпорації.  

4. Яким чином відбувається процес мотивування працівників за 

оптимізацію витрат? 

5. Які існують резерви зниження корпоративних витрат? 

6. Назвіть основні форми фінансового забезпечення корпоративних 

витрат. 

Література: [6, с. 102–120; 7, с. 16–20; 16, с. 117–130; 18, с. 86–94;            

24, с. 126–144]. 
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Тема 6 Звітність та контролювання в системі корпоративного 

управління 

Вимоги до звітності учасників фондового ринку у сфері обслуговування. 

Побудова фінансової звітності згідно з міжнародними та національними 

положеннями бухгалтерського обліку. Розкриття звідної інформації 

учасниками фондового ринку. Консолідована фінансова звітність. Поняття та 

концептуальні засади корпоративного контролю. Система корпоративного 

контролю та її функції. Форми та моделі корпоративного контролю. 

Внутрішній та зовнішній аудит в корпораціях. Типові прийоми 

забезпечення правового захисту інвесторів за інсайдерської та аутсайдерської 

систем корпоративного менеджменту та контролю. Заходи щодо забезпечення 

функціонування механізмів корпоративного управління і контролю в Кодексі 

корпоративної поведінки. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть вимоги до звітності учасників фондового ринку у сфері 

обслуговування.  

2. Розкрийте поняття та концептуальні засади корпоративного контролю.  

3. Назвіть типові прийоми забезпечення правового захисту інвесторів за 

інсайдерської та аутсайдерської систем корпоративного менеджменту та 

контролю.  

4. Перелічіть заходи щодо забезпечення функціонування механізмів 

корпоративного управління і контролю в Кодексі корпоративної поведінки. 

Література: [8, с. 51–74; 9, с. 226–240; 15, с. 82–95; 19, с. 86–94;                

26, с. 42–61]. 

 

Тема 7 Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту 

Рейтингове оцінювання якості корпоративного менеджменту у сфері 

обслуговування. 

Критерії фінансового оцінювання якості різних систем корпоративного 

управління: показники зворотності банківських кредитів, акціонерна вартість і 
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вартість «учасників». Максимізація акціонерної вартості як ідеологія 

корпоративного управління.  

Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного 

менеджменту. Показники та особливості оцінювання ефективності 

корпоративного менеджменту. Напрями підвищення ефективності управління 

корпораціями. Оцінювання ефективності механізмів корпоративного 

менеджменту.  

Ефективність інвестиційної та інноваційної діяльності. Ефективність 

корпоративного управління як досягнення балансу інтересів. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть процес рейтингового оцінювання якості корпоративного 

менеджменту у сфері обслуговування. 

2. Які Ви знаєте критерії фінансового оцінювання якості різних систем 

корпоративного управління?  

3. Наведіть характеристику методичних підходів до визначення 

ефективності корпоративного менеджменту.  

4. Перелічіть показники та особливості оцінювання ефективності 

корпоративного менеджменту.  

5. Які Ви знаєте напрями підвищення ефективності управління 

корпораціями? 

Література: [8, с. 121–143; 18, с. 52–75; 23, с. 76–91; 24, с. 66–79]. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Суб'єктами корпоративного управління можуть бути: 

а) окремі громадяни; 

б) власники окремого підприємства; 

в) державні та недержавні органи; 

г) усі зазначені; 

д) тільки б) та в). 

2. Цінні напери, обіг яких дозволено на території України, можуть 

випускатися в таких формах: 

а) тільки в документарній формі: 

б) тільки в бездокументарній формі; 

в) у документарній та бездокументарній формі. 

3. Частина прибутку (платіж), що проводиться на користь власника 

(довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих юридичною особою 

внаслідок розподілу частини її прибутку має назву: 

а) дохід; 

б) дивіденд; 

в) рента; 

г) відсоток. 

4. Система управління, що характеризується широкою акціонерною 

власністю, коли вплив на прийняття рішень значною мірою залежить від 

менеджерів, застосування різних форм перехоплення контролю, за 

корпорацією має назву: 

а) аутсайдерська; 

б) інсайдерська; 

в) корпоративна; 

г) функціональна. 
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5. Реєстрація цінних паперів здійснюється: 

а) Комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

б) Міністерством фінансів України; 

в) обласним фінансовим управлінням. 

6. Повний контроль над акціонерним товариством можливий при 

наявності пакета: 

а) «25 відсотків плюс 1 акція»; 

б) «50 відсотків плюс 1 акція»; 

в) «60 відсотків плюс 1 акція»; 

г) «75 відсотків плюс 1 акція». 

7. За якими акціями сплачуються дивіденди: 

а) за акціями, що належать акціонерам; 

б) за акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства; 

в) за акціями, що належать акціонерам, знаходяться на балансі товариства, 

випускатимуться в обіг найближчим часом. 

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

участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в 

акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його 

власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на 

участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства, має назву: 

а) облігація; 

б) приватизаційний сертифікат; 

в) акція; 

г) вексель. 

9. Яку назву має капітал, який представлений цінними паперами 

акціонерного товариства? 

а) реальний; 

б) фіктивний; 

в) власний. 
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10. Товариство, при якому всі учасники займаються спільною 

підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за 

зобов'язаннями товариства усім своїм майном та особливістю управління якого 

є те, що ведення справ здійснюється за загальною згодою всіх учасників, 

називається: 

а) повним; 

б) командитним; 

в) відкритим; 

г) закритим. 

11. Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, 

пов'язаних з його господарською діяльністю? 

а) так; 

б) ні; 

в) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду. 

12. До зовнішніх елементів корпоративного управління не належать: 

а) державні органи загальної та спеціальної компетенції; 

б) механізми ринкового контролю; 

в) засоби масової інформації: 

г) норми та процедури взаємовідносин власників. 

13. Які фонди є обов'язковими для створення у корпораціях: 

а) фіксований фонд: 

б) фіксовано-змінний фонд; 

в) інвестиційний фонд; 

г) фонд сплати дивідендів; 

д) фонд накопичення коштів для викупу власних акцій. 

14. Назвіть окремий орган, який здійснює управління державним 

корпоративним сектором (державними акціонерними компаніями, державними 

корпоративними правами тощо) 

а) Кабінет Міністрів України; 
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б) Фонд державного майна України; 

в) Національна академія наук України; 

г) правильно зазначені відповіді у пунктах а) та б); 

д) немає окремого органу. 

15. Діяльність щодо купівлі-продажу цінних паперів, що здійснюється 

торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої 

особи, має назву: 

а) діяльність з випуску цінних паперів; 

б) комісійна діяльність з цінних паперів. 

16). Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути: 

а) юридичні та фізичні особи; 

б) держава; 

в) тільки юридичні особи; 

г) правильно зазначені відповіді у пунктах а) та б); 

д) правильно зазначені відповіді у пунктах б) та в). 

17. До складу ревізійної комісії акціонерного товариства можуть входити: 

а) акціонери цього товариства; 

б) члени правління товариства; 

в) члени спостережної ради товариства; 

г) усе перераховане вище. 

18. Корпоративний устрій господарського товариства означає, що йому 

властиві такі атрибути: 

а) товариство має організаційну єдність; 

б) наявність статутного фонду (капіталу) товариства, розділеного на 

частки учасників пропорційно до внесених ними внесків; 

в) майно господарського товариства є відокремленим від майна його 

учасників, інших осіб, а також держави; 

г) господарське товариство несе самостійну майнову відповідальність за 

своїми зобов'язаннями в межах закріпленого за ним майна. 
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19. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» 

визначено, що: 

а) господарськими товариствами визнаються підприємства, створені на 

засадах угоди між юридичними особами та громадянами шляхом об'єднання їх 

майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку; 

б) господарськими товариствами є юридичні особи, які несуть самостійну 

майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах закріпленого за 

ним майна; 

в) поняття «господарське товариство» охоплює декілька самостійних видів 

комерційних юридичних осіб, характерною рисою яких є те, що їх статутний 

фонд або капітал поділяється на частки. 

20. Акціонерним визнається товариство, яке: 

а) має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної 

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

товариства; 

б) має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається 

установчими документами, і несе відповідальність у межах вкладів учасників; 

в) займається підприємницькою діяльністю, учасники якого несуть 

солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном; 

г) статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений 

установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають 

за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостачі цих   

сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників 

кратному розмірі до внеску кожного учасника. 

21. Одноособові корпорації в Україні можуть створюватись як: 

а) лише акціонерні товариства, що виникають у процесах приватизації; 

б) акціонерні товариства, що виникають у процесах корпоратизації 

державних підприємств; 

в) акціонерні товариства, утворені звичайним шляхом двома чи більше 
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особами, але потім викуплені однією особою у разі утримання засновниками не 

менше як 25 % акцій товариства протягом двох років; 

г) акціонерні товариства, що утворені шляхом приватизації комунального 

майна; 

д) усі відповіді правильні. 

22. Протягом якого періоду з дня подачі всіх документів орган державної 

реєстрації вносить господарське товариство до Реєстру суб'єктів 

підприємницької діяльності і видає свідоцтво про державну реєстрацію: 

а) не пізніше 15 днів; 

б) не пізніше 10 днів; 

в) не пізніше 5 днів. 

23. До установчих документів господарського товариства належать: 

а) статут і рішення про випуск акцій, оформлене протоколом; 

б) установчий договір та рішення загальних зборів для виготовлення акцій 

у бездокументарній формі; 

в) статут і установчий договір, отримання ліцензії, дозволів і патентів; 

г)установчий договір і статут. 

24. Для формування статутного фонду забороняється використання: 

а) готівкових грошей як первинних внесків; 

б) майна як вкладу; 

в) майна, що передається учасниками не тільки у власність, але й у 

користування господарському товариству; 

г) бюджетні кошти та кошти, отримані в кредит; 

д) кошти, отримані під заставу і в кредит та бюджетні кошти. 

25. Статутний фонд господарського товариства: 

а) складає певну матеріальну базу, необхідну для початку товариством 

своєї підприємницької діяльності; 

б) є недоторканним фондом коштів, який забороняється використовувати 

для поточних потреб товариства; 
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в) покликаний відбивати наявність майна або коштів; 

г) показує зобов'язання товариства перед учасниками, які мають 

безстроковий характер і припиняються лише у випадку ліквідації товариства. 

26. Зміна статутного фонду допускається: 

а) рішенням загальних зборів акціонерів, причому голосування щодо 

даного питання приймається кваліфікованою більшістю голосів; 

б) лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів; 

в) у разі виходу з товариства декількох учасників або за умови поділу 

майна між учасниками, у разі ліквідації господарського товариства. 

27. Згідно із Законом України «Про господарські товариства» учасники 

повного товариства: 

а) відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах акцій, що їм 

належать; 

б) несуть відповідальність у межах їх вкладів; 

в) відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а 

при недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому 

для всіх учасників кратному розмірі до внеску. 

г) несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім 

своїм майном; 

д) відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном або не 

несуть особистої відповідальності за боргами товариства. 

28. За зобов'язаннями товариства не несуть відповідальності: 

а) учасники командитних товариств; 

б) учасники акціонерних товариств і товариств з обмеженою 

відповідальністю; 

в) учасники повного товариства і товариства з додатковою 

відповідальністю; 

г) учасники товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з 

додатковою відповідальністю. 
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29. Право власності на акції, придбані в ході їх розповсюдження шляхом 

передплати, виникає: 

а) з моменту їх зарахування на рахунок акціонера у зберігача; 

б) після відкриття емісійного рахунку; 

в) після перерахування відповідної кількості акцій з емісійного рахунка на 

рахунки цінних паперів. 

30. Яке питання не є питанням виключної компетенції загальних зборів, 

що може бути делеговане іншим органам товариства: 

а) внесення змін до статуту товариства; 

б) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи 

його дочірні підприємства; 

в) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності 

посадових осіб, органів управління товариства; 

г) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, 

представництв, затвердження їхніх статутів і положень. 

31. Яке з питань може бути внесене до порядку денного загальних зборів 

акціонерів у такому вигляді: 

а) про регламент загальних зборів акціонерів; 

б) про організаційні питання; 

в) про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду; 

г) про затвердження Положення про посадових осіб акціонерного 

товариства. 

32. У який термін, згідно з чинним законодавством, має бути опубліковане 

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: 

а) не раніше як за 30 днів до дати проведення; 

б) не пізніше як за 45 днів до дати проведення; 

в) не раніше як за 45 днів до дати проведення; 

г) не пізніше як за 30 днів до дати проведення. 
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33. З яких питань рішення загальних зборів акціонерів приймається 

простою більшістю голосів: 

а) зміна статуту підприємства; 

б) ухвалення рішення про припинення діяльності товариства; 

в) ухвалення рішення про випуск акцій на суму, що перевищує 1 млн євро; 

г) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і 

представництв товариства. 

34. Загальні збори акціонерів уважаються повноважними, якщо на них 

присутні акціонери, що мають: 

а) більше 50 % голосів; 

б) більше як 60 % голосів; 

в) більше як 70 % голосів; 

г) більше як 75 % голосів. 

35. Позачергові загальні збори акціонерів обов'язково мають бути скликані 

у випадку: 

а) неплатоспроможності товариства; 

б) неплатоспроможності кредиторів; 

в) прийняття рішення спостережної ради; 

г) прийняття рішення акціонерами, що володіють у сукупності до 10 % 

голосів. 

36. Що з нижче викладеного не належить до виключної компетенції 

спостережної ради: 

а) визначення умов оплати праці членів виконавчого органу: 

б) визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним; 

в) прийняття рішення про непродаж або розповсюдження серед 

працівників викуплених товариством власних акцій; 

г) прийняття рішення про використання майна та інших активів 

товариства з метою погашення поточної заборгованості. 
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37. У якому випадку акціонер може бути позбавлений права на 

управління: 

а) у разі володіння акціями, на загальну суму менше 1 % голосів; 

б) якщо у власності присутні лише прості акції; 

в) якщо у власності лише привілейовані акції; 

г) у разі володіння акціями лише у бездокументній формі. 

38. Товариство має право збільшити розміри статутного фонду шляхом: 

а) банківських кредитів та інших позик; 

б) обміну акцій на облігації; 

в) емісії додаткової кількості акцій. 

39. Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності 

нерозподілений прибуток товариства дорівнює: 

а) прибутку АТ після сплати податку за мінусом відрахувань до резервного 

фонду та сплати дивідендів; 

б) прибутку АТ після сплати податку за мінусом відрахувань до 

резервного фонду без оплати дивідендів; 

в) прибутку АТ після сплати податків за мінусом сплати дивідендів. 

40. Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, то: 

а) протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори, а якщо у 

разі повторного скликання установчих зборів не буде забезпечено кворуму, то 

акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося; 

б) необхідно скликати повторні установчі збори, але не пізніше двох 

місяців з моменту завершення підписки на акції, які визнаються правочинними, 

якщо в них беруть участь особи, що підписалися більш як на 50 % акцій, на які 

приведено підміну; 

в) регулятивна система України не містить певних вимог щодо проведення 

установчих зборів. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

 

Реферат є додатковою частиною самостійної роботи студента. Мета 

роботи – поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. 

Написання реферату має сприяти глибшому засвоєнню студентами 

навчальної дисципліни «Корпоративне управління у сфері обслуговування», 

спонукає ґрунтовно вивчати нормативно-законодавчу базу з питань 

формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління 

підприємств сфери послуг, а також спеціальні наукові видання вітчизняних і 

закордонних авторів, у яких розглядаються питання опанування необхідними 

практичними навиками у туристичній сфері.  

Виконання реферату припускає наявність таких елементів наукового 

дослідження: практичної значущості; комплексного системного підходу до 

розв’язання завдань дослідження; теоретичного використання передової 

сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів творчості.  

Під час виконання реферату студент повинен продемонструвати вміння у 

сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу та синтезу інформаційних 

матеріалів і творчого підходу до теми. 

Студент виконує реферат самостійно протягом вивчення навчальної 

дисципліни з проведенням консультацій з викладачем відповідно до графіка 

навчального процесу й оприлюдненням результатів. 

Студенти обирають тему реферату самостійно згідно з темами, 

запропонованими у методичних вказівках. За погодженням з викладачем 

студент може підготувати реферат на іншу тему, якої немає у цьому переліку. 

Реферат оформлюється в такому порядку: 

Титульна сторінка. 

Зміст. 

Вступ. 
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Розділи реферату. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

Першою сторінкою реферату є титульна, яка підлягає загальній нумерації 

сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад 

титульної сторінки до реферату наведений у додатку А.  

Зміст містить перелік розділів і параграфів реферату із зазначенням 

номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і 

параграфів у тексті роботи. 

Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення, мету і завдання дослідження. 

Матеріал реферату слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, 

уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання на відповідні 

літературні джерела й обов’язково ілюструвати таблицями, рисунками. 

Реферат оформлюють за допомогою комп’ютерного набору і друкують на 

одному боці аркуша білого паперу форматом А4 із використанням шрифтів 

текстового редактора Word розміру 14 із полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів:  ліве – не менше 20 мм, праве 

– не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Заголовки структурних частин реферату, зокрема «ЗМІСТ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», друкують великими літерами симетрично до 

набору. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Список використаної літератури є обов’язковим елементом реферату і 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Відомості про літературу, 

яка включена до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державних 

стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв. 

Загальний обсяг реферату становить – 20–25 сторінок.  

Роботу необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). 
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Теми рефератів 

 

 

1. Економічна природа корпоративного управління. 

2. Суб’єкти корпоративного управління. Особливості державного 

корпоративного сектору економіки. 

3. Внутрішнє і зовнішнє середовище корпоративного управління. 

4. Загальна характеристика та елементи моделей корпоративного 

управління. 

5. Процес реалізації моделі корпоративних відносин. 

6. Моніторинг діяльності корпоративних структур 

7. Характеристика англо-американської моделі корпоративного 

управління. 

8. Характеристика західноєвропейської (німецької) моделі корпоративного 

управління. 

9. Характеристика японської моделі корпоративного управління. 

10. Характеристика української моделі корпоративного управління: 

особливості формування. 

11. Основні принципи ОЕСР. 

12. Система міжнародних стандартів корпоративного управління. 

13. Принципи корпоративного управління. 

14. Інсайдерська й аутсайдерська системи корпоративного управління. 

15. Міжнародне співтовариство у системі корпоративного управління. 

16. Органи управління акціонерного товариства (АТ): загальна 

характеристика.  

17. Загальні збори акціонерів – вищий орган товариства.  

18. Підготовка до проведення загальних зборів. Сповіщення акціонерів. 

Формування порядку денного.  

19. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах.  

20. Організація роботи загальних зборів. Компетенція загальних зборів.  
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21. Процедура проведення позачергових зборів.  

22. Спостережна рада: особливості функціонування.  

23. Виконавчий орган акціонерного товариства (правління).  

24. Особливості роботи ревізійної комісії.  

25. Відносини учасників корпоративного управління.  

26. Формування корпоративної стратегії.  

27. Стратегічне планування у корпораціях.  

28. Документи фінансової звітності акціонерного товариства в Україні.  

29. Основні фінансові показники, за якими оцінюють діяльність корпорації 

акціонери та інші зацікавлені особи корпоративного управління.  

30. Методи розрахунку показників фінансового стану підприємства. 

31. Фінансовий менеджмент, його сутність, цілі та завдання. 

32. Місце фінансового менеджменту в системі управління АТ. 

33. Фінансова звітність АТ. 

34. Ліквідність та платоспроможність корпорацій. Оцінювання 

фінансового стану. 

35. Рентабельність корпорацій, дивідендна політика. 

36. Внутрішній аудит як особлива організаційна форма контролю АТ. 
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Історія і теоретичний фундамент корпоративного управління. 

2. Основні поняття корпоративного управління. 

3. Значення корпоративного управління. 

4. Рівні корпоративного управління. 

5. Еволюція структури корпоративної та інституціональної власності в 

Україні. 

6. Напрями концентрації власності на українських підприємствах. 

7. Структура корпоративної власності в Україні. 

8. Основні принципи корпоративного управління. 

9. Цілі й задачі розробки принципів корпоративного управління. 

10.  Принципи корпоративного управління Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

11.  Спроба дослідження проблематики корпоративного управління. 

12.  Проблеми корпоративного управління на ринках країн з перехідною 

економікою. 

13.  Учасники і механізми системи корпоративного управління. 

14.  Роль держави в системі корпоративного управління. 

15.  Трансакційні витрати і технології в корпоративному управлінні. 

16.  Система корпоративного управління під час визначення трансакційних 

витрат. 

17.  Трансакційне середовище корпоративного управління. 

18.  Зростання трансакційних витрат за корпоративного управління. 

19.  Класифікація моделей корпоративного управління. Інсайдерська і 

аутсайдерська моделі. 

20.  Англо-американська модель корпоративного управління. 

21.  Німецька (континентальна) модель корпоративного управління. 

22.  Японська модель корпоративного управління. 
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23.  Моделі ради директорів.  

24.  Американська (унітарна) модель ради директорів. 

25.  Німецька система двоїстих рад директорів. 

26.  Організація та управління акціонерним товариством. 

27.  Організація акціонерного товариства. 

28.  Правове положення та відповідальність акціонерного товариства. 

29.  Філії та представництва акціонерного товариства. Дочірні й залежні 

товариства. 

30.  Відкриті й закриті акціонерні товариства. Права та обов’язки 

акціонерів. 

31.  Розповсюдження і придбання акцій. Здійснення передплати на акції. 

32.  Проведення установчих зборів акціонерів. 

33.  Вищі органи управління акціонерного товариства. 

34.  Компетенція загальних зборів. Правоздатність рішень загальних зборів 

акціонерів. 

35.  Порядок та строки скликання загальних зборів акціонерів. 

36.  Спостережна рада акціонерного товариства. Компетенція спостережної 

ради. Вибори спостережної ради товариства. 

37.  Голова спостережної ради акціонерного товариства. Засідання 

спостережної ради акціонерного товариства. 

38.  Виконавчі органи управління акціонерного товариства. 

39.  Органи контролю за фінансово-господарською діяльністю 

акціонерного товариства. Ревізійна комісія акціонерного товариства. Аудитор 

акціонерного товариства. 
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