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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. Виникнення 

корпоративного сектору, який представлений в основному акціонерними 

товариствами, викликало необхідність утворення принципово нової системи 

управління. Створення належної системи корпоративного управління стало 

важливою складовою структурної трансформації економіки. 

Корпоративне управління необхідно вивчати в сучасних умовах ринкової 

економіки, що дає можливість раціонально управляти діяльністю підприємств 

сфери послуг. З огляду на це, особливої актуальності набуває значення 

навчального курсу «Корпоративне управління у сфері обслуговування» для 

студентів спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією «Туризмознавство», 

освітній ступінь «Магістр». 

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 вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

‒ предмет, мету, завдання корпоративного управління, його місце 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; 
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‒ економіко-правову сутність, завдання, форми реорганізації та ліквідації 

акціонерних товариств;  

‒ основні положення з визначення ефективності корпоративного 

управління;  

‒ 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 оцінювання 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. 

Самостійне вивчення студентами-заочниками цього навчального курсу 

передбачає отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та наявних 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. Теми 

контрольних робіт, вихідні дані та завдання щодо виконання практичної 

частини контрольної роботи, список рекомендованої літератури містяться у цих 

методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти спеціальності «Туризм», які навчаються без відриву від 

виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне 

управління у сфері обслуговування» мають виконати контрольну роботу згідно 

з темами навчального плану. Контрольна робота є важливим засобом 

самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, 

сприяє активній підготовці до іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

на «0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», 

виконують роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками й іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми.  

Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст теми. 

При цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання вибраної теми, 

але й показати своє бачення поставлених проблем та особисте ставлення до їх 

розв’язання. 

Виконання практичної частини контрольної роботи спрямоване на 

поглиблення й систематизацію теоретичних знань з навчальної дисципліни і 
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вмінь працювати з науковою та спеціальною літературою під час аналізу 

соціально-економічних процесів. 

Роботу має бути виконано з застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: 

перша сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять 

для плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. 

Приблизний обсяг роботи – 15–20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

кафедрою. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі.  

Оцінювання виконання контрольної роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є іспит: 

СУМА БАЛІВ 
ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Іспит Залік 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 
 

 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження контрольної роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 
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теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою з цього напряму, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Варіант 1 

1. Історія і теоретичний фундамент корпоративного управління. 

2. Роль держави в системі корпоративного управління. 

3. Організація акціонерного товариства. 

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

 

Варіант 2 

1. Основні поняття корпоративного управління. 

2. Трансакційні витрати і технології в корпоративному управлінні. 

3. Правове положення та відповідальність акціонерного товариства. 

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

 

Варіант 3 

1. Значення корпоративного управління. 

2. Система корпоративного управління у разі  визначення трансакційних 

витрат. 

3. Філії та представництва акціонерного товариства. Дочірні й залежні 

товариства. 

Література: [6, с. 23–41; 9, с. 127–136; 11, с. 312–325; 13, с. 154–175]. 

 

Варіант 4 

1. Рівні корпоративного управління. 

2. Трансакційне середовище корпоративного управління. 

3. Відкриті й закриті акціонерні товариства. Права та обов’язки акціонерів. 

Література: [15, с. 85–106; 18, с. 104–149; 19, с. 107–115; 20, с. 135–149]. 
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Варіант 5 

1. Еволюція структури корпоративної та інституціональної власності в 

Україні. 

2. Зростання трансакційних витрат за корпоративного управління. 

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

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

 

Варіант 6 

1. Напрями концентрації власності на українських підприємствах. 

2. Класифікація моделей корпоративного управління. Інсайдерська і 

аутсайдерська моделі. 

3. Проведення установчих зборів акціонерів. 

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

24, с. 126–144]. 

 

Варіант 7 

1. Структура корпоративної власності в Україні. 

2. Англо-американська модель корпоративного управління. 

3. Вищі органи управління акціонерного товариства. 

Література: [9, с. 56–75; 13, с. 245–263; 17, с. 128–154; 22, с. 28–34]. 

 

Варіант 8 

1. Основні принципи корпоративного управління. 

2. Німецька (континентальна) модель корпоративного управління. 

3. Компетенція загальних зборів. Правоздатність рішень загальних зборів 

акціонерів. 

Література: [13, c. 163–172; 15, c. 127–141; 23, c. 60–83]. 
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Варіант 9 

1. Мета і завдання розробки принципів корпоративного управління. 

2. Японська модель корпоративного управління. 

3. Порядок та строки скликання загальних зборів акціонерів. 

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

26, с. 42–61]. 

 

Варіант 10 

1. Принципи корпоративного управління Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

2. Моделі ради директорів.  

3. Спостережна рада акціонерного товариства. Компетенція спостережної 

ради. Вибори спостережної ради товариства. 

Література: [8, с. 121–143; 18, с. 52–75; 23, с. 76–91; 24, с. 66–79]. 
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема. Показники ефективності й інтенсивності використання капіталу 

Мета: навчитися аналізувати прибутковість власного капіталу, оптимізації 

структури капіталу за критерієм максимізації рівня його прибутковості. 

Короткі теоретичні відомості 

Капітал у процесі свого руху проходить послідовно три стадії кругообігу: 

заготівельну, виробничу і збутову. 

На першій стадії підприємство придбаває основні фонди, виробничі 

запаси, на другій – частина засобів у формі запасів надходить у виробництво, а 

частину використовують на оплату праці працівників, виплату податків, 

платежів із соціального страхування та інші витрати. Закінчується вона 

випуском готової продукції. На третій стадії готову продукцію реалізують, і на 

рахунок підприємства надходять кошти, причому, як правило, більші від 

початкової суми на величину отриманого від бізнесу прибутку. Отже, чим 

швидше капітал зробить кругообіг, тим більше підприємство одержить і 

реалізує продукції за однієї і тієї самої суми капіталу за визначений період. 

Затримка руху засобів на будь-якій стадії веде до уповільнення оборотності 

капіталу, потребує додаткового вкладення коштів і може викликати значне 

погіршення фінансового стану підприємства. 

Ефективність використання капіталу характеризується його прибутковістю 

(рентабельністю) – відношенням суми прибутку до середньорічної суми 

капіталу. Залежно від того, з чиїх позицій оцінюється діяльність підприємства, 

є різні підходи до розрахунку показників рентабельності капіталу. 

З позицій усіх зацікавлених осіб (держави, власників і кредиторів) загальне 

оцінювання ефективності використання сукупних ресурсів здійснюється на 

підставі показника рентабельності сукупного капіталу (РСК), який визначають 

відношенням загальної суми брутто-прибутку (БП) до виплати відсотків і 

податків до середньої суми сукупних активів (Акт) підприємства за звітний 

період: 



 13 

РСК = БП / Акт =(Чистий прибуток + Відсотки + Податки) 100 / Акт. 

Цей показник рентабельності показує, скільки прибутку заробляє 

підприємство на гривню сукупного капіталу, вкладеного в його активи, для всіх 

зацікавлених сторін. Він характеризує прибутковість усіх активів, довірених 

керівництву, незалежно від джерела їх формування. 

З позиції власників і кредиторів рентабельність капіталу (РК) визначають 

відношенням чистого прибутку (ЧП) і відсотків (Відс) за кредити з 

урахуванням податкового коректора (Кп) до середньої суми сукупних активів за 

звітний період: 

РК = (ЧП + Відс (1 - Кп ) ) / Акт; 

або   РК = РСК (1 - Кп ). 

Багато авторів під час розрахунку рентабельності сукупного капіталу 

пропонують використовувати чистий грошовий потік (Cash – flow), що 

повертаються на підприємство у вигляді чистого прибутку й амортизації. 

Постановка завдання 

За даними таблиць 3.1 і 3.2 виконати аналіз прибутковості власного 

капіталу, оптимізувати структуру капіталу за критерієм максимізації рівня його 

прибутковості.  

Таблиця 3.1 ‒ Вихідні дані для аналізу рентабельності власного капіталу 

Показник 
Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1. Загальна сума 

брутто-прибутку, млн. 

грн (минулий період) 

16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 

2. Загальна сума 

брутто-прибутку, млн 

грн (звітний період) 

18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 

3. Чистий прибуток, 

млн грн (минулий 

період) 

9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 

4. Чистий прибуток, 

млн грн (звітний 

період) 

10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 
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Таблиця 3.2 ‒ Вихідні дані для аналізу прибутковості власного капіталу 

Показник 
Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1. Власний капітал 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 

2.Рентабельність 

сукупних активів, % 
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

3. Ставка податку на 

прибуток, % 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 

Методичні вказівки щодо виконання завдання  

Етап 1 Розрахунок впливу чинників за структурно-логічною моделлю 

рентабельності власного капіталу 

Рентабельність власного капіталу замикає всю піраміду показників 

ефективності функціонування підприємства. Уся діяльність підприємства має 

бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його 

прибутковості. Розраховується рентабельність власного капіталу (РК) 

відношенням суми чистого прибутку до середньорічної суми власного капіталу: 

РК = Сума чистого прибутку звітного періоду / Середня сума власного 

капіталу. 

Загальна структурно-логічна схема аналізу рентабельності власного 

капіталу наведена на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 ‒ Структурно-логічна факторна модель рентабельності  

власного капіталу 

 

Рентабельність власного капіталу (РК) і рентабельність сукупного капіталу 

(РСК) зв’язані між собою в такий спосіб: 

Рентабельність власного капіталу 

Частка чистого 

прибутку в загальній 

сумі прибутку (Ччп) 

Рентабельність 

сукупного капіталу 

(ВЕР) 

Мультиплікатор 

капіталу (МК) 
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Чистий прибуток / Власний капітал = Чистий прибуток / Брутто-прибуток х  

х Брутто-прибуток / Сукупні активи х Сукупні активи / Власний капітал; 

РК = Ччп х РСК х МК; 

або   РК = (1 – Кп) х (1 – Кпв) х РСК х МК, 

де Ччп – частка чистого прибутку в загальній сумі брутто-прибутку;                   

Кп – коефіцієнт податкового вилучення прибутку; Кпв – рівень відсоткового 

вилучення прибутку; РСК – рентабельність сукупного капіталу;                       

МК – мультиплікатор капіталу, тобто обсяг активів, що спираються на 

фундамент власного капіталу. Він є важелем, що збільшує міць власного 

капіталу. 

Цей взаємозв’язок показує залежність між ступенем фінансового ризику і 

прибутковістю власного капіталу. 

Необхідно зробити розрахунок впливу цих чинників на зміну рівня РК на 

підставі даних табл. 3.3, що наведені як приклад. 

Таблиця 3.3 ‒ Вихідні дані для аналізу рентабельності власного капіталу 

Показник Минулий період Звітний період 

Загальна сума брутто-прибутку, тис. грн 18 500 20 000 

Чистий прибуток, тис. грн 11 800 12 650 

Частка чистого прибутку в загальній сумі 

брутто-прибутку до виплати відсотків і 

податків 

0,6378 0,6325 

Загальна середньорічна сума капіталу, тис. 

грн 
40 000 50 000 

У тому числі власного капіталу, тис. грн 21 880 25 975 

Рентабельність сукупного капіталу, % 46,25 40,00 

Мультиплікатор капіталу 1,828 1,925 

Рентабельність власного капіталу після 

сплати податків і відсотків, % 
53,93 48,70 

 

Загальна зміна рентабельності власного капіталу: 

РКзаг = РК1 – РК0 = 48,70 – 53,93 = - 5,23 % , 
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у тому числі за рахунок зміни: 

‒ частки чистого прибутку в загальній сумі брутто-прибутку: 

РКччп =  Ччп х РСК0 х МК0 = (0,6325 – 0,6378) 46,25 х 1,828 = - 0,45 %; 

‒ рентабельності сукупного капіталу; 

РКрск = Ччп1 х РСК х МК0 = 0,6325 (40,0 – 46,25) х 1,828 = - 7,23 %; 

‒ мультиплікатора капіталу: 

РКмк = Ччп1 х РСК1 х МК = 0,6325 х 40,0 (1,925 – 1,828) = + 2,45 %. 

Поглибити факторний аналіз власного капіталу можна за рахунок 

розкладання рентабельності сукупного капіталу на його складові, 

використовуючи таку модель: 

РК = Ччп х Wп х Роб х Коб х Чок х МК, 

або 

РК = (1 – Кп) х (1 – Кпв) х Wп х Роб х Коб х Чок х МК. 

Ця модель дає змогу пов’язати усі чинники і показники рентабельності, 

наведені на рис. 3.1. За її допомогою можна установити, як змінилося значення 

РК за рахунок рівня податкового і відсоткового вилучення прибутку, структури 

джерел її формування, структури активів і пасивів підприємства, а також 

рентабельності продажів і швидкості обороту капіталу. 

Рентабельність обороту (Роб) характеризує ефективність управління 

витратами і ціновою політикою підприємства. Коефіцієнт оборотності капіталу 

відбиває інтенсивність його використання і ділову активність підприємства, а 

мультиплікатор капіталу – політику в галузі фінансування. Чим вище його 

рівень, тим вище ступінь фінансового ризику підприємства, але разом з тим 

вище прибутковість власного (акціонерного) капіталу у разі позитивного 

ефекту фінансового важеля. 

Збільшення частки позикових засобів сприяє підвищенню прибутковості 

власного капіталу за умови, що прибутковість активів вище реальної ставки 

відсотка за кредитними ресурсами. 
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Наприклад, візьмемо два підприємства з різною структурою капіталу і за 

моделлю (див. рис. 3.1) розрахуємо рентабельність власного капіталу: 

РКА = 0,75 х 24 х 5,0  = 90 %; 

РКБ = 0,70 х 40 х 1,5 = 42 %. 

Якщо орієнтуватися тільки на показник РК, то краще вкладати кошти в 

підприємство А. Але при цьому потрібно врахувати, що це підприємство веде 

більш ризиковий бізнес, оскільки більш високий рівень прибутковості власного 

капіталу забезпечується виключно за рахунок високої частки позикового 

капіталу у разі відносно більш низького рівня рентабельності продажів і 

швидкості обороту капіталу. Отже, інвестори, що не хочуть ризикувати своїм 

капіталом, віддадуть перевагу другому підприємству, де позиковий капітал у 

загальній сумі активів становить усього 33,3 %. 

Необхідно виконати розрахунки за наведеною послідовністю і зробити 

висновки за результатами першого етапу. 

Етап 2 Здійснення оптимізації структури капіталу за критерієм 

максимізації рівня його прибутковості 

Для оптимізації структури капіталу з метою максимізації рівня 

прибутковості власного капіталу можна використовувати таку модель: 

РК = РСК х (1 – Кп) + ЕФВ = РСК х (1 – Кп) + ( РСК – Цзк) х (1 – Кп) х ЗК / ВК, 

де ЕФВ – ефект фінансового важеля; ЗК – середня сума позикового 

(залученого) капіталу; ВК – середня сума власного капіталу. 

Процес оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прибутковості власного капіталу здійснюється у такий спосіб (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 ‒ Розрахунок рівня рентабельності власного капіталу за різних 

значень коефіцієнтів фінансового важеля 

Показник Варіант розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Власний капітал 100 100 100 100 100 100 100 

2. Позиковий капітал - 30 60 90 120 150 180 

3. Загальна сума капіталу 100 130 160 190 220 250 280 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Коефіцієнт фінансового левериджу 

(п. 2 : п. 1) 
       

5. Рентабельність сукупних активів, % 40 40 40 40 40 40 40 

6. Ставка відсотка за кредит, % - 20 24 28 32 36 40 

7. Брутто-прибуток (п. 3 х п. 5 / 100)        

8. Сума відсотків за кредит (п. 2 х п. 6 / 

100) 
       

9. Прибуток після виплати відсотків  

(п. 7 – п. 8)        

10. Ставка податку на прибуток, % 25 25 25 25 25 25 25 

11. Сума податку на прибуток  

(п. 9 х п. 10) 
       

12. Чистий прибуток (п. 9 – п. 11)        

13. Рентабельність власного капіталу, % 

(п. 12 : п. 1 х 100)        

 

За аналогією кожному студенту виконати розрахунки, результати навести 

в табл. 4 та зробити обґрунтовані висновки. 
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4 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. 

23.  Моделі ради директорів.  
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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. 



 21 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Господарський кодекс України. – Х. : Одісей, 2003. – 248 с. 

2. Цивільний кодекс України. – Х. : Одісей, 2003. – 408 с. 

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91зі змінами та 

доповненнями, № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради – 1991. – № 49. 

4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480–IV. // 

Відомості Верховної Ради України, 2006, « 31 (04.08.06). 

5. Закон України «Про акціонерні товариства», № 2154–VI (27.04.10). // 

Відомості Верховної Ради України, 2010. 

6. Борзунов В. И. Принципы и методы корпоративного управления /          

В. И. Борзунов. – Сумы : Казацкий вал, 1998. – 125 с. 

7. Бурмака М. О. Запровадження принципів корпоративного управління – 

важливий крок до переходу на міжнародні стандарти управління акціонерним 

товариством / М. О. Бурмака // Українська інвестиційна газета. – 2004. – № 4. – 

С. 16. 

8. Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи 

корпоративного управління в Україні / В. М. Гриньова, О. Є. Попов. – Х. : Вид. 

ХДЕУ, – 2003. – 324 с. 

9. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління : навч.  

посібник / В. А. Євтушевський. – К. : Знання-Прес, 2002. – 317 с. 

10. Завдацький Й. Сценарний підхід до вдосконалення управлінських 

процесів / Й. Завдацький, В. Попов // Фінанси. – 2003. – № 2. – С. 56–60. 

11. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : навчальний посібник /       

Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. В. Назарова. – Х. : Еспада, 2003. – 688 с. 

12. Козаченко Г. В. Корпоративне управління : підручник для вузів /          

Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова. – К. : Лібра, 2004. – 368 с. 

13. Козаченко Г. В. Основи корпоративного управління : навч. посібник / 

Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова, Е. Н. Коренєв. – Луганськ : Вид. СНУ, 2001. – 

480 с. 



 22 

14. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины : уч. пособие /                  

Е. Р. Кибенко. – Х. : Эспада, 2001. – 288 с. 

15. Кныш М. И. Стратегическое управление корпорациями / М. И. Кныш, 

В. В. Пучков, Ю. П. Тютиков. – СПб. : КультИнформПресс. – 2002. – 239 с. 

16. Корпоративне управління : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, 

А. О. Босак, О. С. Скибінський, М. В. Колісник, З. П. Гаталяк, О. В. Мукай. –  

Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 172 с.   

17. Масютин С. А. Механизмы корпоративного управления /                      

С. А. Масютин. – М. : Финстатинформ, 2002. – 240 с. 

18. Небава М. І. Теорія корпоративного управління : вузлові питання : 

навч. посібник / М. І. Небава. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с. 

19. Окумура X. Корпоративный капитализм в Японии. – М. : Мысль,   

1999. – 230 с. 

20. Основы корпоративного управления : учеб. пособие /                             

В. И. Российский. – Ростов н/Д : Феникс; Новосибирск : Сибирские 

соглашения, 2006. – 252 с. 

21. Принципи корпоративного управління України – К. : ДКЦПФР,       

2008. – 35 с. 

22. Савин В. О. Корпоративные облигации как средство привлечения 

капитала / В. О. Савин // Финансист. – 1999. – № 7. – С. 28–34. 

23. Спостережні ради акціонерних товариств. – К. : Міжнар. центр 

приватизації, інвестицій та менеджменту, 1994. – 150 с. 

24. Управление акционерным обществом (корпоративное управление в 

Украине) : пособие МФК. – К. : Столетие, 1999. – 196 с. 

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

Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная 

динамика / И. А. Храброва. – М. : Альпина, 2000. – 198 с. 

26. Чернявський А. Д. Корпоративне управління : навч. посіб. /                  

А. Д. Чернявський, В. В. Кобржицький. – К. : МАУП, 2006. – 208 с. 



 23 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ 

 

 

Шифр (номер залікової книжки) 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

 

 

                  Виконав 

  Студент (ка) групи _____________ 

           Прізвище, ім’я, по батькові 

                     Перевірив 

                   Викладач 

                                                Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК  20__ 



24 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Корпоративне управління у сфері обслуговування» для студентів 

заочної форми навчання зі спеціальності 242 – «Туризм» за спеціалізацією 

«Туризмознавство» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

 

Укладачі: д. е. н., проф. І. М. Труніна, 

         д. е. н., проф. А. І. Доценко 

 

Відповідальний за випуск доц. кафедри туризму О. Л. Загорянська 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 




