
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т Р А Т Е Г І Ч Н Е  У П Р А В Л І Н Н Я  

К О Р П О Р А Ц І Я М И  
 

практичні ситуації  

для студентів спеціальності  073 «Менеджмент», освітньо-професійної 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств»    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2019  



2 

 

 

ПРАКТИЧНІ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ 

1. Перелічити якими способами може здійснюватися оплата вартості акцій 

засновниками під час заснування акціонерного товариства. 

 

2. Правління приватного акціонерного товариства вирішило здійснити 

пропозицію власних акцій. Який алгоритм дій має бути застосований у 

даному випадку. 

 

3. Публічне акціонерне товариство має намір здійснити додаткову емісію акцій. 

Які законодавчі обмеження існують для його проведення? Як правильно її 

здійснити? 

 

4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має значний пакет акцій, 

має намір продати його третій особі. Чи правомірними є його дії? Які законні 

заходи можна вжити для збереження контролю над ПрАТ? 

 

5. ПАТ здійснює додаткову емісію простих акцій. У яких випадках акціонер 

(власник простих акцій) не може скористатися своїм переважним правом на 

їх придбання? 

 

6. Акціонери ПАТ «SUCCESS» не отримали річних дивідендів за простими 

акціями. Чи є дії правління товариства законними? Чи існує різниця між 

виплатою дивідендів за простими та привілейованими акціями, якщо так, то 

в чому вона полягає? 

 

7. Наглядова рада ПАТ вирішила з власної ініціативи скликати позачергові 

загальні збори. Чи має вона таке право? У яких випадках згідно закону 

можуть скликатися позачергові загальні збори акціонерного товариства? 

Який порядок їх скликання? 

8. Наглядова рада ПАТ зобов’язана щорічно готувати та оприлюднювати звіт 

про свою діяльність. Чи існують встановлені вимоги до структури такого 

звіту, якщо так, то у чому вони полягають? 

 

9. Головою правління АТ було обрано колишнього директора державного 

підприємства, який не зміг у нових умовах себе проявити і загальні збори 

відправили його у відставку. Загальні збори доручили наглядовій раді знайти 

і призначити голову правління. Що являє собою контракт з головою 

правління? Які зобов’язання і права мають бути закладені в контракті з 

головою правління? Чи потрібно зазначати умови припинення контракту? 

Які повноваження повинна мати наглядова рада для впливу на виконавчий 

орган? 
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10. На загальних зборах акціонерного товариства незалежним членом наглядової 

ради було обрано особу, що була протягом попередніх трьох років 

незалежним аудитором цього товариства.  Група акціонерів вважає, що було 

порушено вимоги законодавства. Чи існують підстави так вважати? Чи 

визначає законодавство вимоги до особи, яка може бути обрана незалежним 

членом наглядової ради? Для чого необхідна така посада? 

 

11. Засновники вирішили у назві акціонерного товариства не вказувати його тип. 

Чи мають вони на це право? Які вимоги визначає законодавство до 

найменування акціонерного товариства? 

 

12. Чи вважається зміна типу товариства з приватного на публічне або з 

публічного на приватне його перетворенням? 

 

13. Акціонер публічного акціонерного товариства вирішив відчужити належні 

йому акції без згоди інших акціонерів товариства. Чи має він на це право? 

 

14. Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються 

переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, 

протягом строку, встановленого Законом або статутом акціонерного 

товариства, чи можуть акції бути продані третій особі за ціною та на умовах, 

що повідомлені акціонерам товариства? Які терміни визначено для дії 

переважного права? 

 

15. Чи діє переважне право акціонерів приватного товариства у випадках 

переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх 

спадкування чи правонаступництва? 

 

16. Скільки та які особи можуть бути засновниками акціонерного товариства?  

Чи може одна особа заснувати акціонерне товариство? Які основні етапи 

створення акціонерного товариства? 

 

17. У яких формах може проводитися оплата вартості акцій, що розміщуються 

під час заснування акціонерного товариства. У яких формах оплата не може 

вноситися?  

 

18. Чи визначає законодавство мінімальний розмір статутного капіталу 

акціонерного товариства? Якщо так, то який він? Для чого на Ваш погляд, 

потрібно його встановлювати? Чим відрізняється власний та статутний 

капітал акціонерного товариства. 

 

19. Акціонери вирішили створити резервний капітал у розмірі 10% статутного 

капіталу їх акціонерного товариства. Чи є правомірними їх дії? Які існують 

вимоги до обсягів та джерел формування резервного капіталу? Для чого 

створюється резервний капітал? 
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20. Порівняйте права власників простих та привілейованих акцій? Які можуть 

існувати класи привілейованих акцій та для чого вони випускаються 

акціонерним товариством? 

 

21. Представити у вигляді схеми класифікацію основних конкурентних стратегій 

корпорації. Дати їм характеристику та зазначити, ситуації, коли їх 

застосування є найдоцільнішим. 

 

22. Представити у вигляді логічної схеми етапи прийняття стратегічного 

рішення у корпорації. Дати характеристику кожного з етапів.  

 

23. Представити схематично матрицю БКГ. Які переваги використання 

зазначеного інструменту стратегічного аналізу отримують корпорації. 

 

24. Представити у вигляді логічної схеми механізм виникнення конфліктів у 

корпораціях, наприклад, між топ-менеджментом та акціонерами. 

 

25. Представити у вигляді схеми логічний взаємозв’язок основних чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають формування 

організаційної культури корпорації. 

 

26. Представити у вигляді логічної схеми етапи проведення стратегічних змін у 

корпораціях. Дати коротку характеристику кожному з етапів. 

 

27. Представити схематично карту стратегічних груп конкурентів корпорації, 

зазначити основні методичні етапи її побудови. Які переваги використання 

зазначеного інструменту стратегічного аналізу отримують корпорації. 

 

28. Представити у вигляді схеми систему методів стратегічного управління 

ризиками в корпораціях. Які з перелічених методів найчастіше 

застосовуються у практиці вітчизняних корпорацій. Наведіть приклад. 

 

29. Представити у вигляді схеми основні стратегії росту корпорації. Порівняти, 

які з них є найпоширенішими у практиці вітчизняного та іноземного бізнесу, 

навести приклади.  

 

30. Представити у вигляді схеми класифікацію методів оцінки 

конкурентоспроможності корпорації. Перелічити їх переваги та недоліки. 
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