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ВСТУП 

 

Корпоративне управління можна розглядати як складний комплекс 

пов’язаних між собою механізмів різної природи: організаційно-правових, 

економічних, мотиваційних, соціально-психологічних, кожен із яких має 

специфічний набір важелів, заходів, форм впливу на діяльність корпорації, що 

роблять її унікальним явищем. Реальне корпоративне управління є складним 

процесом, що само по собі вже є певним бар’єром у застосуванні й освоєнні без 

необхідної підготовки об’єкта та суб’єкта управління. 

Ефективне корпоративне управління не обмежується виключно 

відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування 

законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які 

мають легітимний інтерес у діяльності корпорацій (працівниками, 

споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов’язано з 

тим, що підприємство корпоративного типу не може існувати незалежно від 

суспільства, у якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності 

залежить від внеску всіх заінтересованих осіб. 

З огляду на це, особливої актуальності набуває значення навчального 

курсу «Корпоративне управління у сфері обслуговування» для студентів 

спеціальності 242 – «Туризм» освітньо-професійна програма 

«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;  
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‒ 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;  

‒ 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. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

 

Практична робота № 1 

Тема. Теоретичні основи корпоративного управління 

Мета: знати місце корпоративного управління в загальній системі 

управління підприємством; знати стандарти та моделі корпоративного 

управління; уміти володіти методами та засобами прийняття управлінських 

рішень у системі корпоративного управління. 

Короткі теоретичні відомості 

У світовій економічній літературі категорія «корпоративне управління» 

використовується в широкому розумінні як управління корпораціями в 

інтересах власників. Причому в більшості випадків не проводиться жорстке 

розмежування між господарськими товариствами і державними. Таке поняття 

як «корпоративна власність» у законодавчо-правовій базі України не 

використовується, а застосовується поняття «корпоративні права».  

Часто під корпоративним управлінням розуміють загальний менеджмент, 

що не точно визначає його сутність. Іноді корпоративне управління подають як 

систему органів управління або сукупність організаційно-правових норм. 

Корпоративне управління, насамперед, можна розглядати як управління 

корпоративними правами. Таке визначення є найбільш загальним, оскільки 

управління корпоративними правами стосується усіх їх власників, а ними є 

значна частина людей як у світі, так і в Україні. 

Корпоративне управління ‒ це процеси реґулювання власником руху його 

корпоративних прав з метою отримання прибутку, управління корпоративним 

підприємством, можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами, 

відшкодування витрат через отримання частки майна під час його ліквідації.  

Завдання до теми 

Ділова гра «Управління проектами у фірмі СРАone» 

Аудиторський відділ фірми СРАone (одна із шести найбільших 

бухгалтерських фірм) займається тим, що складає для своїх клієнтів фінансові 
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звіти відповідно до загальноприйнятих методів ведення бухгалтерського обліку 

(Generally Accepted Accounting Principles ‒ GAAP). Під час широкомасштабних 

перевірок обсяг робіт і діапазон розв'язуваних питань настільки великі, що для 

їх виконання та вирішення необхідна не одна людина, а група людей. Так, 

наприклад, під час проведення аудиторської перевірки у великій 

транснаціональній корпорації необхідні численні аудитори з різною 

спеціалізацією, що могли б досліджувати всі аспекти роботи підрозділів 

корпорації, розкиданих по всій земній кулі. З огляду на кількість людей і 

розмаїтість їх професійних навичок, досвіду й особистих якостей, для 

ефективного виконання такої роботи необхідний менеджер проекту. Отже, 

кожна аудиторська перевірка починається з призначення для клієнта партнера, 

звичайно людини, знайомої із бізнесом клієнта. Цей партнер стає «директором 

проекту» аудиторської перевірки і несе відповідальність за такі заходи, як 

складання анкети, підбір персоналу, розподіл завдань, складання графіка і 

бюджету перевірки. 

Директор проекту починає з того, що вивчає звіти про доходи і витрати 

свого клієнта, його балансові й інші фінансові звіти. Якщо виявляється, що 

клієнт має погану ділову репутацію, директор проекту може прийняти рішення, 

на підставі якого фірма СРАone просто відмовляється від проведення аудиту. 

Якщо ж клієнт підходить, директор проекту готує пропозицію, у якій 

описується загальний підхід до проведення перевірки, указується дата 

закінчення проекту і наводиться оцінка витрат на його реалізацію. 

Під час визначення процедури, що буде використана у разі проведення 

перевірки, враховуються розміри компанії та кількість відділів. Після цього для 

кожного відділу призначається свій аудитор. Отже, команда аудиторів являє 

собою не що інше, як проектну групу, що заново створюється для кожного 

нового аудиту, і до якої входять люди, найбільш придатні за своїми знаннями і 

навичками для виконання цієї задачі. Як правило, такі групи включають 

одного-двох старших бухгалтерів, одного-двох бухгалтерів і директора 

проекту. Ще до прийняття пропозиції директор визначає, хто яку задачу буде 
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виконувати, і намічає дати виконання цих задач. Оцінювання витрат 

проводиться на основі попереднього оцінювання витрат часу. 

У ході перевірки директор зобов'язаний слідкувати, щоб усі роботи 

проводилися відповідно до Книги стандартів проведення аудиту (Book of 

Auditing Standards) і виконувалися за графіком. Щотижня проводиться зустріч 

директора з клієнтом, на якій обговорюється хід робіт. Якщо проблеми не 

можна розв’язати групою, директор може викликати фахівців з податкового і 

консультаційного відділу СРАone. Якщо в групи виникають складнощі з 

інтерпретацією фінансових звітів, на вимогу директора до роботи залучається 

персонал фірми-клієнта. Після проведення перевірки клієнт забезпечується 

додатковими послугами. На вимогу Податкового управління США (Internal 

Revenue Service) директор проекту направляє дані щодо перевірки до цього 

управління. 

Підбиття підсумків ділової гри 

1. Визначте основну мету гри. 

2. Які основні етапи виконання цього проекту?  

3. Яка додаткова інформація знадобилася б вам для складання графіка 

PERT? 

2. Які обов'язки управлінського характеру покладено на директора 

проекту? 

Контрольні питання 

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.  
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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]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Зовнішня сфера корпоративного управління 

Мета: знати зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на стратегію 

корпоративного управління; уміти  упроваджувати міжнародні стандарти в 

практику корпоративного управління українськими підприємствами. 

Короткі теоретичні відомості 

Довгостроковим загальним завданням системи корпоративного управління 

є забезпечення стабільної ефективної роботи корпорації. Ця проблема 

зводиться до створення умов оптимальної корпоративної поведінки власників і 

менеджерів.  

Оптимізація взаємодії менеджменту та власників у розвинутих країнах 

тривала довгий період, на певному етапі виникла потреба в нормативних, 

законодавчих та інших регуляторах, які б формалізували певні сторони такої 

взаємодії. Такими регуляторами стали насамперед державні законодавчі та 

підзаконні акти, впливи ринкового середовища, громадські інституції. 

Для вітчизняної практики корпоративного управління важливим є 

визначення форм і методів управління ними. Окрім того, державні 

корпоративні права знаходяться у статутних фондах господарських, переважно 

акціонерних, товариств. Тому слід мати на увазі, що предметом корпоративного 

управління також є управління не просто підприємствами, а певними 

господарськими товариствами з урахуванням особливостей їх організаційно-

економічних форм. Важливим є формування зовнішнього середовища 

регуляторного впливу на корпорації та внутрішнього механізму узгодження 

інтересів суб'єктів корпоративних відносин. 

Корпоративне управління забезпечується на рівні державних органів, які 

створюють норми і правила корпоративного контролю, встановлюють 
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відповідальність суб'єктів корпоративного бізнесу. Тому державні органи 

загальної та спеціальної компетенції є важливим зовнішнім елементом системи 

корпоративного управління. 

Другим зовнішнім елементом корпоративного реґулювання є механізми 

ринкового контролю. Для власників важливим наслідком корпоративного 

управління є отримання частини прибутку, підвищення курсової ціни акцій 

корпорації. Тому в системі корпоративного управління значну роль відіграють 

ринки продукції, а також фінансові ринки.  

Ринки продукції є чіткими індикаторами правильності корпоративної 

стратегії й тактики фірми, вони призводять до ліквідації неефективно діючих 

структур. Фінансові ринки є показниками стану корпорації на основі 

котирування корпоративних цінних паперів. Наявність фінансових ринків дає 

змогу власникам корпоративних прав позбутися їх у разі неефективного 

корпоративного управління.  

Третім елементом зовнішнього корпоративного управління є громадські 

організації, засоби масової інформації, які впливають на корпоративну 

стратегію й тактику. Існує досить розвинена система захисту інвесторів-

акціонерів, яка крім державних органів представлена громадськими 

організаціями, що здійснюють певний нагляд за розвитком корпоративного 

сектору, впливають на прийняття рішень, особливо через засоби масової 

інформації.  

Завдання до теми 

Ділова гра «Як почувати себе впевнено на напруженому ринку  

високих технологій» 

Мета новації: презентація нового виду ноутбуків. 

1998 року компанія Compaq улаштувала презентацію нового сімейства 

потужних високошвидкісних ноутбуків, що мають сучасний дизайн. Назване 

Armada, воно покликане замінити аналогічну гаму ноутбуків компанії Contura, 

про що було оголошено 1997 року. Compaq покладає великі надії на Armada, але, 

незалежно від високої якості виробу, термін їх життя обмежений. 
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Нововведення, що швидко розвиваюся, та конкуренція, що різко 

збільшилася в Силіконовій Долині, сприяють прискоренню технологічного 

циклу. Це означає, що для досягнення гнучкості під час випуску нових або під 

час поліпшення моделей, виробники комп'ютерів повинні модернізувати 

устаткування на своїх заводах. «Ви змушені планувати народження нового 

виробу й одночасно його похорон, ‒ пояснює Девід By, аналітик з питань 

технології компанії Chicago Corp. ‒ Але якщо ви не заплануєте ці події, то 

ризикуєте втратити багато грошей і велику частку ринку». 

Навіть за умови рівня продажів близько 15 мільярдів доларів 1995 року 

підрозділ Compaq у Х'юстоні нелегко здійснює інвестиції у свої фабрики. 

Компанія розробила систему, що дозволяє їй легко реагувати на запити 

роздрібних торговців і підприємств роздрібної торгівлі замість простого 

постачання їх зі складських резервів, що завжди створювало проблеми у разі 

підтримки стабільної роботи підприємств. Ключовим елементом у новій системі 

є «виробничі осередки», що Compaq використовує під час виготовлення різних 

моделей комп'ютерів поряд із традиційними складальними лініями. У кожному 

осередку працюють три особи, що повністю складають, тестують і 

відвантажують комп'ютери. За іронією долі виробничі осередки є давно забутою 

старою ідеєю, суть якої в тому, що ще до індустріальної революції групи людей 

виготовляли деякі вироби прямо в себе в будинку. 

Одна з головних переваг виробничого осередку полягає в тому, що в ньому 

можна щодня робити різні моделі комп'ютерів, якщо в цьому виникає 

необхідність. Для Compaq легше робити сотні різних моделей комп'ютерів, 

використовуючи 48 осередків замість однієї традиційної складальної лінії. 

«Виробництво на основі осередків дає нам можливість вносити зміни в 

продукцію, що випускається, тоді, коли нам це потрібно, ‒ говорить віце-

президент Compaq Ріс Лантухів, ‒ хоча і не завжди». Досвід Compaq показав, що 

використання виробничих осередків підвищує продуктивність праці на 23 %, а 

якість продукції ‒ на 25 %. 
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Витрати. Незважаючи на ці переваги, виробництво на основі осередків 

залишається дорогим. Оснащення звичайної складальної лінії обходиться 

Compaq у 2,5 мільйони доларів, а для створення осередків тієї самої 

продуктивності необхідно 10 мільйонів доларів, тому що кожен осередок 

необхідно оснастити повним набором інструментів. Окрім того, робітники 

виробничих осередків повинні бути краще навчені й одержувати більш високу 

заробітну плату, ніж робітники складальної лінії. 

Підбиття підсумків ділової гри 

1. Яку систему розробила компанія Compaq? 

2. У чому полягають переваги виробничого осередку? 

3. Які недоліки виробництва на основі осередків? 

Контрольні питання 

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].  

 

Практична робота № 3 

Тема. Учасники корпоративних відносин сфери обслуговування 

Мета: знати економічні та правові засади діяльності органів, що 

здійснюють корпоративне управління підприємством; уміти розв’язувати 

конфлікти між різними учасниками корпоративних відносин. 
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Короткі теоретичні відомості 

Учасниками корпоративних відносин виступають різні суб'єкти ‒ самі 

емітенти (як правило, акціонерні товариства), держава, службовці, керуючі, 

інвестори (акціонери), кредитори, інші зацікавлені особи. Вони формують 

пропозицію акцій, попит на них, забезпечують взаємодію продавців та 

покупців, виконуючи ряд організаційно-технічних функцій. 

Ключовою фігурою у складі учасників корпоративних відносин завжди є 

емітент. Саме емітенти цінних паперів є споживачами інвестицій, які вони 

одержують шляхом випуску цінних паперів. Саме вони з'єднують осіб, які 

інвестують гроші та майно в цінні папери емітента ‒ інвесторів. Останні 

називаються акціонерами у разі, якщо вони придбали акції певного 

акціонерного товариства. Емітент (в особі своїх органів управління) та його 

акціонери окреслюють коло внутрішніх учасників корпоративних відносин.  

Зовнішні учасники корпоративних відносин ‒ окрема група учасників, які 

здійснюють обслуговування діяльності з цінними паперами того чи іншого 

товариства, так звані інститути інфраструктури. Серед них ‒ торговці цінними 

паперами, депозитарії, зберігачі, реєстратори та інші. Такі особи надають 

кваліфіковані послуги вищеназваним учасникам і, таким чином, беруть 

опосередковану участь в системі корпоративних відносин. 

І ще одна група ‒ інші зацікавлені особи. Масштаб представництва цих 

осіб та їх склад залежать від особливостей економічної та соціальної системи та 

системи корпоративного управління тієї чи іншої країни. Групи таких осіб 

можуть містити в собі кредиторів товариства, найманий персонал, місцеві 

органи управління тощо. 

Завдання до теми 

Ділова гра «Відмінності великих і малих підприємств» 

Мета ділової гри: визначити переваги та недоліки малих і великих 

підприємств. 

Загальновизнаний факт, що сьогодні невеликі підприємства дуже важливі 

для економіки США. Якщо проаналізувати відмінності промисловості, що 
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виробляє дискретні компоненти, від галузей, що випускають товари широкого 

вжитку, такі як бензин, цукор, хімікати і т. д., то можна переконатися, що понад 

70 % підприємств першого типу невеликі, тобто зі штатом не більше              

100 чоловік. Відповідно до однієї з оцінок фахівців, практично всі нові робочі 

місця, створені з 1984 року в США, з'явилися саме завдяки невеликим фірмам. 

Однак за даними досліджень Пола Свамідасса (Paul Swamidass) переваги 

великих підприємств перед невеликими перебільшити неможливо. У своїй 

роботі, яка присвячена виробничим підприємствам, що ввійшли до стандартної 

класифікації галузей народного господарства (SIC) (тобто виробники 

дискретних компонентів), він зазначає, що невеликі заводи звітували про 

прибуток на інвестований капітал у розмірі 11,5 %, у той час як великі ‒ 14,7 %.  

Далі дослідження показали, що на невеликих підприємствах обсяг 

продажів у розрахунку на одного працівника був 114 тисяч доларів, а на 

великих ‒ 144 тисячі доларів. Це означає, що в середньому один робітник 

великого заводу генерував продукцію, обсяг продажів якої був на 30 тисяч 

доларів більше, ніж продукція, у випуску якої брав участь працівник 

невеликого підприємства. Не можна не погодитися, що це є непоганим 

виправданням того, що перший звичайно одержував більш високу заробітну 

плату. 

За результатами проведених досліджень були зроблені такі висновки. 

1. Невеликі підприємства поступаються великим за показниками прибутку 

на інвестований капітал і обсягу продажів у розрахунку на одного працівника. 

2. У звітах про роботу невеликих підприємств указується менший середній 

час підготовки до випуску продукції в тижнях, оскільки вони, як правило, 

випускають менш складні вироби. Окрім того, вони характеризуються більш 

низьким показником вартості реалізованої продукції (Cost Of Goods Sold ‒ 

COGS) у відсотковому відношенні від загальних витрат, що часто означає 

менші розміри заробітної плати. Більш низькі показники COGS невеликих 

заводів не забезпечують їм більшої рентабельності, можливо, унаслідок того, 
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що на них звичайно спостерігаються великі витрати на проведення 

маркетингових заходів і більш високі накладні витрати. 

3. Звіти великих підприємств свідчать про більш короткий порівняно із 

невеликими заводами час відшкодування капіталовкладень (27,7 і 32,5 місяця 

відповідно). Це означає, що більш великі підприємства здатні відшкодувати 

інвестиції, витрачені на устаткування, швидше, ніж невеликі, що є очевидною 

перевагою для перших, особливо коли мова йде про вкладення капіталу в 

капіталомістке устаткування. 

4. Показники оборотності товарно-матеріальних запасів і номенклатура 

продукції, що випускається на невеликих і великих підприємствах, приблизно 

однакові. 

Підбиття підсумків ділової гри 

1. Які дослідження були проведені для визначення відмінностей між 

малими та великими підприємствами? 

2. Сформулюйте результати проведених досліджень. 

Контрольні питання 

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]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Тактичне і стратегічне управління корпораціями 

Мета: знати теоретичні основи тактичного і стратегічного управління 

корпораціями; уміти  організувати реалізацію стратегічних, тактичних, 

оперативних планів діяльності акціонерного товариства з метою підвищення 

ефективності їх діяльності. 
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Короткі теоретичні відомості 

Стратегія корпорації має охоплювати рішення щодо структури й обсягів 

виробництва, поведінки корпорації на ринках товарів і ресурсів, стратегічні 

аспекти внутрішньо-корпоративного управління. У теорії корпоративного 

управління використовуються різні варіанти класифікацій стратегій. Найбільш 

вдалою з них є та, яка оперує такими напрямами стратегічного бачення 

майбутнього міжнародної корпорації: 

1. Товарно-ринкова стратегія – вибір номенклатури, обсягу і якості 

продукції, що випускається, і поведінки корпорації на товарному ринку у сфері 

продажів. 

2. Ресурсно-ринкова стратегія – вибір номенклатури, обсягу та якості 

сировини і напівфабрикатів, які споживаються, і поведінки корпорації у сфері 

закупівель. 

3. Технологічна стратегія – базовий варіант стратегії, що визначає 

практично всі інші. Вибір технології визначає переважно всю подальшу 

поведінку корпорації. 

4. Інтеграційна стратегія – сукупність рішень, які визначають взаємодію з 

іншими корпораціями.  

5. Фінансово-інвестиційна стратегія корпорації – сукупність рішень, що 

визначають способи залучення, накопичення і витрачання фінансових ресурсів. 

6. Соціальна стратегія – сукупність рішень, що визначають тип і структуру 

колективу працівників корпорації, а також характер відносин з акціонерами. 

7. Стратегія управління – сукупність рішень, що визначають характер 

управління корпорацією під час реалізації обраної стратегії. 

Розрізняють стратегічні, тактичні та оперативні управлінські рішення. 

Стратегічні рішення спрямовані на переведення організації з одного стану 

в інший. Вони можуть стосуватися як внутрішніх, так і зовнішніх процесів. Але 

найчастіше стратегічні рішення в міжнародних корпораціях пов’язані з її 

зовнішніми проблемами, зокрема, з рішенням про номенклатуру продукції, яка 

виробляється, та з вибором сегментів ринку, тобто з проблемою вибору сфери 
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діяльності й пошуку нових напрямів розвитку. До стратегічних завдань 

належать такі питання, як цілі та завдання корпорації. Стратегічні рішення є 

довгостроковими і передбачають тривалий період для їх виконання та дії. 

Тактичні рішення пов'язані зі структуруванням ресурсів корпорації й 

спрямовані на збільшення потенціалу їх використання. Вони стосуються двох 

проблем: забезпечення ресурсами (пошук джерел сировини, підбір та навчання 

персоналу, залучення інвестицій, придбання обладнання); розподіл та 

використання ресурсів (побудова інформаційних та виробничих потоків, 

розміщення обладнання, розподіл повноважень та обов'язків персоналу). 

Оперативні рішення ‒ це тип (вид) управлінських рішень, спрямованих на 

забезпечення життєдіяльності підприємства у короткостроковому часі. 

Тактичні та оперативні управлінські рішення, на відміну від стратегічних, 

пов'язані з окремою сферою діяльності підприємства (розширення каналів 

збуту продукції, регулювання тривалості робочого тижня тощо). За тривалістю 

вони є коротко- або (дуже рідко) середньостроковими, за критерієм зворотності 

‒ відносно легко й швидко переорієнтовані і мають однопрофільний характер. 

Під час прийняття тактичних та оперативних рішень, як правило, 

основною змінною є час, протягом якого топ-менеджменту підприємства слід 

проаналізувати ситуацію й прийняти правильне рішення. 

Завдання до теми 

Ділова гра «Mercedes-Benz зупиняє свій вибір на Венсі, штат Алабама» 

Мета новації: введення проекту з виробництва нової моделі автомобілів. 

Фірма Mercedes завжди велику увагу приділяла якості своєї продукції 

незалежно від витрат. У даний час її витрати на 30 % більше, ніж у її японських 

і американських конкурентів, і з кінця 80-х років її частка на ринку автомобілів 

класу «люкс» почала зменшуватися. Для виправлення ситуації Mercedes 

зважилася на проект виробництва спортивної моделі класу «люкс». Цей 

автомобіль, відомий за назвою MPV (багатоцільовий транспортний засіб), 

призначений в основному для США, тому що це найбільший ринок для 

автомобілів такого типу. Андреас Реншлер, новий заступник голови Хельмута 
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Вернера, був призначений керівником цього проекту, і перед ним була 

поставлена мета ‒ знайти місце розташування за межами Німеччини для 

реалізації цьоого проекту. Пошук почався в січні 1993 року. 

У квітні 1993 року компанія Mercedes оголосила, що розмістить завод із 

виробництва MPV у США. Дослідження показали, що транспортні витрати, 

витрати на оплату праці й на комплектуючі тут найнижчі. Mercedes розглянула 

понад 100 місць у 35 штатах, поки не звузила пошук до штатів Алабама, 

Північна Кароліна і Південна Кароліна. Оскільки Mercedes збиралася 

експортувати більше половини зроблених тут автомобілів, одним із головних 

критеріїв була величина транспортних витрат. У цьому плані рішення про 

розміщення заводу з виробництва MPV у США було найкращим. 

У вересні 1993 року керівництво Mercedes затвердило вибір групи, що 

працює над цим проектом, ‒ розмістити завод у Венсі, штат Алабама, вартістю 

300 мільйонів доларів, із кількістю працівників 1500 осіб та випуском 65 тисяч 

автомобілів на рік. Венс розташований уздовж автомагістралі 20/59 між 

Тускалузою і Бірмінгемом, штат Алабама. Представники штату навіть 

запропонували перейменувати відрізок магістралі  I-20/59 на «Автобан 

«Mercedes-Benz». 

За твердженням Mercedes, під час вибору місця розташування важливим 

чинником була наявність у штаті ділового клімату, що сприяє бізнесу. До інших 

критеріїв належали такі: 

‒ доступ до автомагістралей; 

‒ доступ до залізниці й портів; 

‒ наявність відповідної робочої сили; 

‒ наявність вигідного заохочувального пакета фінансових стимулів і 

податкових пільг; 

‒ близькість до коледжів і університетів у Тускалузі й Бірмінгемі; 

‒ високий рівень життя. 
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Заохочувальний пакет штату Алабама нараховував близько 253 мільйонів 

доларів, що більше ніж у два рази перевищувало суму, яку надав штат Південна 

Кароліна 1992 року компанії BMW. До цього пакета входили такі позиції. 

‒ 92,2 мільйона доларів для купівлі ділянки площею 966 акрів і ведення 

на ній будівництва, для створення вільної торговельної зони і будівництва 

центру для навчання робітників; 

‒ 77,5 мільйона доларів для підведення до ділянки води, газу і 

каналізації, а також для забезпечення іншої інфраструктури; 

‒ 60 мільйонів доларів на навчання працівників фірми, постачальників і 

робітників у суміжних галузях промисловості; 

‒ 15 мільйонів доларів від приватного бізнесу; 

‒ 8,7 мільйона доларів податкових пільг під час купівлі або 

використання устаткування і будівельних матеріалів. 

Дослідження показали, що ці гроші були витрачені вдало. Економічний 

ефект роботи заводу за перший рік оцінювався в 365 мільйонів доларів і в      

7,3 мільярда доларів за наступні 20 років. 

Три фіналісти, визначені для вибору місця розміщення заводу, мали 

однакові показники в діловому кліматі, освітньому рівні й транспортній мережі. 

Довгострокові операційні витрати у всіх трьох місцях були приблизно рівні, 

якщо не вважати невеликих розходжень у заохочувальних пакетах. 

Підбиття підсумків новації 

1. Мета проекту з виробництва нової моделі автомобілів. 

2. На які критерії спиралася компанія Mercedes під час вибору місця 

розташування заводу? 

3. Підсумки проекту. 

Контрольні питання 

1. Опишіть особливості тактичного і стратегічного управління 

корпораціями у сфері обслуговування.  

2. Яким чином визначаються параметри системи тактичного і 

стратегічного планування корпорації? 
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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]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Управління корпоративними витратами 

Мета: знати економіко-правову сутність, завдання, форми управління 

корпоративними витратами; уміти застосовувати практичні навички щодо 

прогнозування й оцінювання можливих напрямів зменшення витрат 

корпоративних підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Управління витратами – це динамічний процес, який включає управлінські 

дії, мета яких полягає у досягненні високого економічного результату 

діяльності підприємства. Воно не зводиться лише до зниження затрат, а 

поширюється на всі елементи управління. 

Сутність проблеми управління витратами полягає, по-перше, у виявленні 

того, як утворилась (сформувалась) собівартість продукції, і, по-друге, процес 

управління витратами повинен бути направлений на формування собівартості у 

попередньому і поточному режимах та оперативному втручанні у діяльність 

підприємств (організацій) у разі виявлення відхилень від бажаного стану. 

У цілому механізм господарювання підприємства визначається ступенем 

керованості затратами. На рис. 1.1 наведені основні елементи системи 

управління витратами на виробництво.  

Практично на кожному підприємстві є резерви для зниження затрат до 

раціонального рівня, що дозволяє добитися росту економічної ефективності 

діяльності, підвищення конкурентоспроможності. 

Управління витратами є синтетичною сферою знань, де використовується 

термінологія і методи інших дисциплін. Тут поєднуються інколи абсолютно 

незалежні одне від одного знання про роботу підприємства, виявляється їх 
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взаємозв'язок і вплив на кінцевий результат діяльності підприємства – 

прибуток. 

 

Рис. 1.1 – Елементи системи управління витратами та їх взаємозв'язок 

 

Сутність системи управління витратами окремі автори ототожнюють з 

питаннями точного визначення величини собівартості продукції, рівня 

виробничих затрат та на цій основі пошуку шляхів їх зниження.  

Завдання до теми 

Ділова гра «Багатство невикористаних можливостей» 

Мета новації: новий підхід до виробництва і логістики компанії Microsoft. 

Компанія Microsoft вирішила, що прийшов час переглянути усю свою 

продукцію і дистриб'юторську стратегію для таких споживчих програмних 

продуктів, як Encarta і Flight Simulator. Фірма Redmond Washington, великий 

виробник програмного забезпечення, завжди виготовляла ці продукти та 

поширювала їх через дистриб’ютерів у районах, розташованих біля Сієтла. 

«У нас були значні проблеми із запасами готового продукту, ‒ говорить 

Регулювання 

Контроль витрат 

Економічний 

аналіз 

Планування 

Нормування 

Облік витрат  

на виробництво 

Калькулювання 

Прогнозування 
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Уейн Гамільтон (Wayne Hamilton), керівник відділу збуту компанії Microsoft у 

Північній Америці. ‒ Нам необхідно було зменшити наші наявні запаси та 

швидше доставляти продукцію на ринок». Компанія переглянула свій підхід до 

виробництва і логістики. 

Фірма підвищила точність прогнозування виробництва, установивши нову 

систему прогнозування попиту, що використовує дані про продажі від 

дистриб’ютерів за допомогою підсистеми SKU (запас-збереження-продукт) та 

аналізує їх разом із даними про наявні запаси. Система дозволила компанії 

скоротити час виконання замовлень до одного тижня. 

Однак для реалізації можливостей системи компанії Microsoft був 

необхідний виробник, що зміг би пристосуватися до такого короткого часу 

виконання замовлення на новий продукт, тому вона передала частину своїх 

замовлень виробнику програмного забезпечення «під ключ» у Грилів, штат 

Колорадо. «У виробника програмного забезпечення відмінно налагоджені 

зв'язки із постачальниками сировини», ‒ зазначає пан Гамільтон. У результаті 

виробник зміг зменшити цикл виробництва і постачання в розподільний центр 

Microsoft з п'яти ‒ шести тижнів до семи днів. 

Колишній логістичний ланцюжок Microsoft був інерційним і 

несприйнятливим для споживачів головним чином через те, що компанія 

розташовувалася на Північному Заході. «Більшість наших споживачів 

знаходиться на Середньому Заході й на Східному узбережжі, ‒ говорить пан 

Гамільтон. ‒ А наша розподільна мережа знаходилася в Сієтлі. Це значить, що 

ми мали тривалий період доставки продукції на головні ринки». 

На початку 1995 року компанія Microsoft вирішила перевести свою 

розподільну мережу в Індіанаполіс, у розподільчий центр, розміром                  

32 квадратні метри із високошвидкісними транзитними потоками, і для 

управління цим об'єктом вибрала компанію Interamerican Group у Чіно, штат 

Каліфорнія. Цей центр обробляє транспортні документи для 70 % споживчої 

продукції компанії Microsoft, що складає залежно від пори року від 15 до 30 % 

усього бізнесу компанії. Із Індіанаполіса Microsoft може досягти 80 % своїх 
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покупців не пізніше, ніж за два дні, зазначає пан Гамільтон. Раніше цей час 

складав від 7 до 10 днів. 

Підбиття підсумків новації 

1. У чому полягає сутність нового підходу до виробництва і логістики 

компанії Microsoft? 

Контрольні питання 

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]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Оцінювання ефективності корпоративного менеджменту 

Мета: знати основні положення з визначення ефективності 

корпоративного управління; уміти застосовувати та розробляти критерії 

оцінювання ефективності корпоративного управління на підприємствах сфери 

обслуговування. 

Короткі теоретичні відомості 

Ефективність корпоративного управління визначають як результат 

поєднання чотирьох чинників, які застосовують відповідно до національної або 

регіональної специфіки: особливості національного законодавства, тип 

власності, органи управління, суспільний тиск. Вивчаючи їх, можна досягнути 

глибшого розуміння національного «регуляційного» середовища, з яким 

взаємодіють корпорації. 
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Виділено три основні групи показників, які є необхідними та достатніми 

під час оцінювання ефективності корпоративного управління: 

1. Показники, що відображають ступінь дотримання в компанії принципів 

корпоративного управління: ступінь захищеності прав акціонерів; рівень участі 

зацікавлених осіб, ступінь розкриття інформації; рівень захисних заходів від 

поглинання компанії; рівень керівництва компанії; якісний рівень проведення 

аудиту та формування бухгалтерської звітності. 

2. Показники, що характеризують результати фінансово-господарської 

діяльності компанії: динаміка обсягу реалізації товарів; динаміка прибутку від 

звичайної діяльності до оподаткування; динаміка статутного капіталу; динаміка 

рентабельності акціонерного капіталу; динаміка рентабельності праці 

робітників апарату управління; динаміка показника дивідендної прибутковості 

акції; динаміка показника дивідендного виходу; динаміка ринкової капіталізації 

компанії. 

3. Показники, що відображають ризики корпоративного управління: рівень 

ризику зміни частки акціонерів у статутному капіталі; ступінь обґрунтованості 

введення трансфертного ціноутворення; ступінь імовірності банкрутства; 

рівень ризику від реорганізації компанії; рівень ризику від зміни корпоративної 

структури компанії (незавершеність консолідації холдингів); рівень ризику від 

відсутності представників міноритарних акціонерів у складі ради директорів; 

рівень ризику, пов'язаний з участю в акціонерних товариствах держави як 

акціонера. 

Можна вирізнити такі чинники ефективності: досягнення економічного або 

соціального ефекту; вираження співвідношення між результатами виробництва, 

розподілу, обміну, споживання й витратами ресурсів; співвідношення 

корисного результату з певними затратами; раціональність суспільних відносин 

у взаємозв'язку з використанням ресурсів, виробництва, розподілу, обміну і 

споживання економічних благ на різних управлінських рівнях. 

Серед показників економічності вирізняються за питомою вагою кількість 

управлінських працівників у загальній чисельності працівників; обсяг витрат на 
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управління у загальній сумі витрат організаційного формування; розмір оплати 

праці працівників апарату управління в загальному фонді оплати праці. 

Ефективність менеджменту оцінюється залежністю від впливу 

підсумкового показника діяльності на підвищення кінцевих результатів 

діяльності підприємства. При цьому сукупність функцій, які реалізуються 

конкретною групою людей (підрозділом), розглядається як об'єкт (система), що 

аналізується. Характеристика об'єкта, яка відображає його адекватність 

принципам сучасності, зосередження і гнучкості виконуваних функцій та його 

функціональну організованість. 

Завдання до теми 

Ділова гра «Багатство нації» 

Політики і великі бізнесмени різних країн часто обговорюють питання, 

робітники якої національності працюють із найвищою продуктивністю, але при 

цьому приділяють значно менше уваги питанням про те, у якій країні найбільш 

продуктивно використовується капітал. У цьому контексті під словом «капітал» 

маємо на увазі як фізичний (устаткування і будівлі), так і фінансовий капітал 

(акції й облігації). 

Білл Льюіс (Bill Lewis) з інституту McKinsey Global, розташованого у 

Вашингтоні, вважає, що продуктивне використання капіталу ‒ в сукупності із 

робочою силою ‒ не тільки підвищує стандарти рівня життя нації, але і 

визначає розмір прибутку, що громадяни країни одержують за своми 

заощадженнями. Чим більший прибуток ви одержуєте, тим менше вам 

необхідно зберігати засобів на майбутнє і тим більше можна витратити вже 

сьогодні. У США в період з 1974 по 1993 рік ставки з позикового й 

акціонерного капіталів у середньому складали 9,1 %; у Японії цей показник був 

на рівні 7,1 %. Можна описати цю ситуацію й іншими словами: якщо ви 

громадянин США й інвестували 1974 року тисячу доларів, то 1993 року 

одержали по 5666 доларів, у той час як житель Японії з такого самого внеску 

одержав 3597 доларів.  

Як же вдається США настільки ефективно використовувати свій капітал? 

Відповідь на це питання лежить у способі проведення американськими 
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менеджерами маркетингу своєї продукції й управління фабриками і заводами. 

Так, наприклад, японські електростанції (їх продуктивність використання 

капіталу майже на 50 % нижче за їх американських колег) тримають величезні 

потужності, що генерують, у резерві для того, щоб задовольняти різко 

зростаючі потреби в потужностях у періоди найбільш жарких літніх місяців. 

Інший час року ці виробничі потужності не використовуються. У США 

електростанції скорочують піковий попит, застосовуючи розумні цінові графіки 

і різні методи матеріального заохочення споживачів. 

У телекомунікаціях США також випереджає Японію за ефективністю 

використання капіталу більш ніж на 50 %. Такі нововведення, як цифрова 

телефонія, факси і дешевий міжнародний телефонний зв'язок, забезпечують 

граничну завантаженість телефонних ліній США. А чим вищий коефіцієнт 

використання цих потужностей, тим більший прибуток на мільярди доларів, 

інвестованих у телефонні мережі. 

Підбиття підсумків ділової гри 

1. Доведіть важливість високої продуктивності. 

2. Який взаємозв’язок між виробничими потужностями і продуктивністю? 

Контрольні питання 

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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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються за            

5-бальною системою за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2 бали; 

– реферативне завдання – максимально 2 бали; 

– захист практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході виконання 

та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Корпоративне 

управління у сфері обслуговування», дорівнює 45. Із них: 

– 5 балів – за якісно виконане та захищене практичне завдання                   

(6 практичних робіт х 5 балів), тобто максимально 30 балів; 

– 15 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Корпоративне управління у сфері обслуговування» – іспит. Максимальна 

кількість балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам. Остаточна 

рейтингова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як середня з балів 

поточного контролю з модулів «Корпоративне управління у сфері 

обслуговування» та підсумкового контролю. Оскільки рейтингова оцінка не є 

єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється переведення рейтингових 

балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 
Оцінка ECTS 

Іспит Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно не зараховано 

35–59 

FX – незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F – неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
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