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В методичних рекомендаціях наведено перелік теоретичних питань,
тестів та типових завдань, які будуть використовуватися в процесі поточного
контролю самостійної роботи студента з дисципліни «Корпоративне
управління».

Передмова
Методичні рекомендації призначені для підготовки студентів заочної
форми навчання спеціальності «Менеджмент» до проведення поточного
контролю засвоєння знань з навчальної дисципліни «Корпоративне
управління».
Для підготовки до поточного контролю самостійної роботи студентів
рекомендується використовувати такі навчальні видання (наявні в бібліотеці
НФаУ та на кафедрі менеджменту і адміністрування):
1. Корпоративне управління: Навч. посібник для студентів
спеціальности 8.050201 „Менеджмент організацій”. / Штерн. Г.Ю. –
Харків: ХНАМГ, 2009. - 278 с.
2. Корпоративне управління: Методичні рекомендації до виконання
контрольних робіт для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101
«Менеджмент» заочної форми навчання. / уклад.: Гончаров А.Б. – Х.:
НФаУ, 2012. – 40 с.
3. Корпоративне управління: Методичні рекомендації до виконання
практичних занять для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101
«Менеджмент» усіх форм навчання. / уклад.: Гончаров А.Б. – Х.: НФаУ,
2012. – 23 с.
4. Корпоративне управління: Методичні рекомендації до виконання
самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101
«Менеджмент» усіх форм навчання. / уклад.: Гончаров А.Б. – Х.: НФаУ,
2012. – 22 с.
При самопідготовці до поточного контролю самостійної роботи
студентів з дисципліни «Корпоративне управління» рекомендується
користуватися дистанційним середовищем НФаУ, розміщеним за адресою
http://pharmel.kharkiv.edu, у якому представлені теоретичні інформаційні та
додаткові матеріали у текстовому, аудіо- та відео варіантах.
При самопідготовці до поточного контролю самостійної роботи
студентів
з
дисципліни
«Корпоративне
управління»
можуть
використовуватися Інтернет-ресурси:
1. http://www.management.com.ua - інтернет-портал для управлінців
2. http://www.aup.ru/ - адміністративно-управлінський портал
3. http://www.training.com.ua/ - ведучий тренінговий портал України
4. http://ek-lit.narod.ru/links.htm - бібліотека економічної та
управлінської літератури.
Для самопідготовки до поточного контролю самостійної роботи
студента з дисципліни «Корпоративне управління» передбачаються такі
завдання:
1. Теоретичні питання
2. Тестові завдання

3. Задачі.
До завдань поточного контролю самостійної роботи студентів
(аудиторну контрольну роботу) включається 1 теоретичне питання, 10
тестових завдань, 1 задача.
При оцінюванні результатів теоретичне питання оцінюється
максимально в 5 балів; один тест – 1 бал; задача – максимально в 5 балів.
Загальна максимальна сума балів, яку може отримати студент за виконання
всього завдання, – 20 балів.
1. Теоретичні питання для підготовки до поточного контролю
самостійної роботи студентів
1. Сутність корпоративного управління.
2. Місце корпоративного управління в загальній системі управління
підприємством.
3. Роль акціонерних товариств (корпорацій) у ринковій економіці.
4. Форми організації підприємницької діяльності в країнах із
розвиненою ринковою економікою.
5. Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему
корпоративного управління.
6. Роль корпоративного управління у забезпеченні координації та
контролю конфлікту інтересів зацікавлених осіб.
7. Поняття, роль і стандартів корпоративного управління у
міжнародній підприємницькій діяльності.
8. Основні
характеристики
англо-американської
моделі
корпоративного управління.
9. Основні характеристики західноєвропейської (німецької) моделі
корпоративного управління.
10. Основні характеристики японської моделі корпоративного
управління.
11. Структура органів управління акціонерними товариствами.
12. Корпоративні цінні папери, їх класифікація і характеристики.
13. Форми реорганізації підприємств в Україні (злиття, приєднання,
поділ, виділення, перетворення), особливості їх проведення.
14. Міжнародні організації, що займаються регулюванням системи
корпоративного управління в світі.
15. Кодекси корпоративної етики підприємств.
16. Українська модель корпоративного управління.
17. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
18. Структура Національної депозитарної системи України.
19. Внутрішній аудит як особлива організаційна форма контролю АТ.

20. Ревізійна комісія акціонерного товариства, її статус, функції та
повноваження
21. Створення та функціонування холдінгових компаній та фінансовопромислових груп.
22. Міжнародні організації, що визначають рейтинги корпоративного
управління.
23. Нормативно-правове регулювання корпоративних відносин.
24.
Учасники корпоративних відносин, зацікавлені особи.
25. Акціонерне
товариство
як
організаційно-правова
форма
підприємництва.
2. Тестові завдання
1. Корпоративне управління – це:
А) сукупність юридичних, економічних, організаційних норм і правил,
у рамках яких функціонує корпорація (товариство) і на базі яких будуються
взаємовідносини між усіма її учасниками;
Б) система відносин між учасниками реалізації інвестиційного проекту;
В) управління корпоративною культурою підприємства;
Г) управління фінансовими потоками в корпорації.
2. Корпорація – це:
А) правовий статус крупного підприємства;
Б) організація, що є юридичною особою, заснована на об'єднаних
капіталах, здійснює яку-небудь суспільно-корисну діяльність та випускає
акції на вартість свого майна;
В) орган управління великим підприємством;
Г) підприємство, засновником якого є одна особа (фізична або
юридична).
3. Стратегічно орієнтована організація – це:
А) організація, яка має стратегію;
Б) організація, яка має в своєму складі підрозділ стратегічного
планування;
В) організація, в якій персонал має стратегічне мислення, застосовується
система стратегічного планування, що дає змогу розробляти та
використовувати інтегровану систему стратегічних планів, і поточна
повсякденна діяльність підпорядкована досягненню поставлених стратегічних
цілей.
Г) організація, апарат керівництва якою зайнятий розробкою
конкурентної стратегії.
4. Стратегічна одиниця бізнесу (СОБ) – це:
А) суб’єкт господарювання, який має власний відокремлений бізнес;
Б) напрямок господарської діяльності підприємства;

В) сукупність ресурсів, які необхідня для досягнення окремої
стратегічної мети підприємства;
Г) внутрішньофірмова організаційна одиниця, яка відповідає за
вироблення стратегії фірми в одному або декількох сегментах цільового
ринку.
5. При застосування стратегічного планування "зверху вниз":
А) вищі менеджери ініціюють процес формування стратегії й
уповноважують стратегічні одиниці бізнесу і функціональні підрозділи
формувати власні стратегії як засіб реалізації корпоративної стратегії.
Б) процес формування стратегій стимулюється пропозиціями
господарських та функціональних підрозділів;
В) стратегічні плани розробляє плановий відділ корпорації;
Г) стратегічні плани розробляють виходячи з наявних у розпорядженні
організації ресурсів.

акцій;

6. Недоліком корпоративної форми організації бізнесу є:
А) унікальне джерело фінансування діяльності за допомогою емісії

Б) ризик по боргах корпорації не розповсюджується на особисте майно
власників акцій;
В) витрати на реєстрацію, емісію, щорічну додаткову звітність;
Г) передача власності корпорації через продаж акцій не підриває її
цілісності.
7. Основною задачею корпоративного управління є:
А) забезпечення ефективності діяльності акціонерного товариства;
Б) балансування інтересів інвесторів і менеджерів, що розходяться;
В) захист інтересів власників акціонерного товариства;
Г) розподіл доходів від діяльності акціонерного товариства.
8. Предметом вивчення корпоративного управління як навчальної
дисципліни є:
А) дослідження функціонування великих промислових об'єднань;
Б) питання управління корпораціями;
В) потреби, мотиви і стимули працівників;
Г) державне регулювання діяльності крупних підприємств.
9. Формування статутного фонду заборонено законодавством України
за рахунок:
А) наявних засобів;
Б) основних засобів;
В) товарно-матеріальних цінностей;
Г) цінностей і засобів, що знаходяться в заставі.

10. До складу власного капіталу підприємства не входить:
а) статутний капітал;
б) нерозподілений прибуток;
в) додатковий капітал;
г) короткостроковий кредит банка.
11. 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.
12. 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”.
13. Акціонерне товариство сплачує дивіденди за акціями:
А) що належать акціонерам;
Б) що знаходяться на балансі акціонерного товариства;
В) які будуть емітовані найближчим часом;
Г) які випущені іншими емітентами, та якими володіє акціонерне
товариство.
14. 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 при ліквідації акціонерного товариства, має назву:
А) облігація;
Б) приватизаційний сертифікат;
В) акція;
Г) вексель.
15. 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.
16. 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;
Г) може, якщо розмір збитків не перевищує 7% статутного фонду.
17. До зовнішніх елементів корпоративного управління не відносяться:
А) державні органи загальної та спеціальної компетенції;
Б) механізми ринкового контролю;
В) засоби масової інформації;
Г) норми та процедури взаємовідносин власників.
18. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:
А) юридичні і фізичні особи;
Б) держава;
В) тільки юридичні особи;
Г) держава і юридичні особи.
19. 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, визначених 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.
20. До елементів внутрішнього середовища корпоративного управління
не відносяться:
А) загальні збори акціонерів;
Б) нормативні документи корпорації;
В) суспільні організації;
Г) наглядова рада і ревізійна комісія.
21. Приватизація державного майна у 90-х роках XX ст. була:

А) бездоганно спланованою та ефективною;
Б) соціально спрямованою з пропагандистським відтінком, і тому
неефективною;
В) недостатньо ефективною через деякі помилки практичного втілення
правильних теоретичних обґрунтувань процесу роздержавлення майна;
Г) недостатньо ефективною через її помилкове теоретичне
обгрунтування.
22. До основних прав акціонерів не відноситься:
А) право на відчуження або передачу акцій;
Б) право на отримання необхідної і регулярної інформації;
В) право на трудовлаштування в корпорації;
Г) право на участь і голосування в загальних зборах акціонерів.
23. Первинний ринок капіталів є різновидом:
А) ринку споживчого кредиту;
Б) ринку реальних активів (інвестиційних товарів);
В) міжнародного валютного ринку;
Г) ринку фінансових активів.
24. Товариство з обмеженою відповідальністю – це організація,
учасники якої несуть відповідальність по зобов’язанням товариства:
А) в розмірі, що не перевищує 10-кратний розмір вкладу;
Б) всім своїм майном;
В) в межах вкладів;
Г) в розмірі, що не перевищує 5-кратний розмір вкладу.
25. Повне товариство – це організація, учасники якої несуть
відповідальність по зобов’язанням товариства:
А) в розмірі, що не перевищує 10-кратний розмір вкладу;
Б) всім своїм майном;
В) в межах вкладів;
Г) в розмірі, що не перевищує 5-кратний розмір вкладу.
26. Товариство з додатковою відповідальністю – це організація,
учасники якої несуть відповідальність по зобов’язанням товариства:
А) своїм майном в розмірах, кратних їхнім внескам у статутний фонд;
Б) всім своїм майном;
В) в межах вкладів;
Г) в межах вкладів, а також в сумі трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
27. Командитне товариство:
А) деякі його учасники несуть відповідальність по зобов'язанням
товариства всім своїм майном, а деякі – в межах вкладів;

Б) його учасники несуть відповідальність по зобов'язанням товариства
всім своїм майном;
В) його учасники несуть відповідальність по зобов'язанням товариства
в межах вкладів.
Г) його учасники не несуть відповідальності по зобов'язанням
товариства.
28. Холдінгова компанія – це:
А) компанія, що займається торгівлею нерухомістю;
Б) компанія, що виробляє складну технічну продукцію;
В) компанія, що володіє контрольними пакетами акцій інших компаній
з метою здійснення контролю і управління ними;
Г) компанія, що займається лізинговими операціями.
29. Акції є:
А) долевими цінними паперами;
Б) борговими цінними паперами;
В) деривативами;
Г) цінними паперами, які гарантують одержання прибутку.
30. Облігації є:
А) долевими цінними паперами;
Б) борговими цінними паперами;
В) деривативами
Г) цінними паперами, які гарантують одержання прибутку.
31. Притягнення власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел здійснюється шляхом:

А) випуску акцій;
Б) збільшення обсягу реалізованої продукції;
В) капіталізації частини прибутку;
Г) випуску облігацій.
32. Притягнення власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел
здійснюється:
А) шляхом випуску акцій;
Б) шляхом збільшення обсягу реалізованої продукції;
В) шляхом капіталізації частини прибутку;
Г) випуску облігацій.
33. Притягнення позичкового капіталу за рахунок внутрішніх джерел
здійснюється шляхом:
А) випуску акцій;
Б) збільшення внутрішньої кредиторської заборгованості нетоварного
характеру;
В) банківського кредиту, товарного кредиту, емісії облігацій;

Г) реалізації надлишкових запасів товарно-матеріальних цінностей.
34. Притягнення позичкового капіталу за рахунок зовнішніх джерел
здійснюється шляхом:
А) випуску акцій;
Б) збільшення внутрішньої кредиторської заборгованості нетоварного
характеру;
В) банківського кредиту, товарного кредиту, емісії облігацій;
Г) реалізації надлишкових запасів товарно-матеріальних цінностей.
35. До основних принципів корпоративного управління не відноситься:
А) забезпечення високого рівня соціального захисту акціонерів;
Б) забезпечення однакового відношення до акціонерів;
В) регулювання діяльності зацікавлених осіб в управлінні корпорацією;
Г) забезпечення своєчасного і точного розкриття інформації і її
прозорість.
36. Позитивною рисою акціонерного товариства є:
А) зниження можливості контролю за діяльністю з боку дрібних
власників (акціонерів);
Б) поява можливостей спекулятивного акціонерного засновництва;
В) підвищення підприємницької активності через об'єднання різних
можливостей (знань, ідей, капіталів);
Г) ускладнення управління в порівнянні з іншими формами.
37. Негативною рисою акціонерного товариства є:
А) розмежування капіталів і економічної діяльності;
Б) відділення власності товариства і власності учасників;
В) зменшення залежності частини власності АТ від частини його
певних учасників;
Г) ускладнення управління в порівнянні з іншими формами.
38. Розподіл прибутку – це:
А) процес формування напрямків його наступного використання;
Б) отримання акціонерами дивідендів;
В) виплата премій;
Г) сплата податку на прибуток.
39. Остаточна політика дивідендних виплат відповідає:
А) консервативному типу дивідендної політики;
Б) помірному (компромісному) типу дивідендної політики;
В) агресивному типу дивідендної політики;
Г) стратегії ліквідації корпорації.

40. Політика мінімального стабільного розміру дивідендних виплат з
надбавкою в окремі періоди відповідає:
А) консервативному типу дивідендної політики;
Б) помірному (компромісному) типу дивідендної політики;
В) агресивному типу дивідендної політики;
Г) стратегії ліквідації корпорації.
41. Політика постійного зростання дивідендних виплат відповідає:
А) консервативному типу дивідендної політики;
Б) помірному (компромісному) типу дивідендної політики;
В) агресивному типу дивідендної політики.
Г) стратегії розвитку корпорації.
42. Активи суб'єкту господарювання – це:
А) активна частина основних виробничих фондів;
Б) основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби;
В) грошові засоби і цінні папери;
Г) активні заходи по просуванню продукції до споживачів.
43. Пасиви суб'єкту господарювання – це:
А) пасивна частина основних виробничих фондів;
Б) сукупність його боргів і зобов'язань;
В) товарно-матеріальні запаси;
Г) джерела фінансування його діяльності.
44. Однією з відмінностей відкритого акціонерного товариства від
закритого є:
А) наявність конфлікту інтересів власників і менеджерів;
Б) можливість щорічної додаткової емісії акцій;
В) випуск акцій, які вільно обертаються на фондовому ринку;
Г) наявність акціонерного капіталу.
45. У чому полягає основний недолік акцій на пред'явника з погляду
керівників акціонерного товариства:
А) акціонерне товариство не має нагоди повідомити про додаткову
емісію акцій і взнати рішення акціонера про придбання її акцій;
Б) акціонерне товариство не має нагоди направити інформацію про
дату загальних зборів і підсумкову інформацію про результати роботи;
В) акціонерне товариство не має інформації про персональний склад
учасників і не має в своєму розпорядженні відомостей про структуру
власності на акціонерний капітал;
Г) акціонерне товариство не має нагоди вибрати систему обліку акцій.
46. Вартість акцій на вторинному ринку регулюється:

А) самим ринком на основі котирувань цінних паперів відповідного
емітента з урахуванням економічної стабільності та динаміки розвитку
підприємства;
Б) акціонерним товариством;
В) акціонером, який має намір продати свої акції;
Г) брокерами фондової біржи.
47. Структура капіталу підприємства – це:
А) співвідношення між різними елементами основних виробничих
фондів;
Б) співвідношення між грошовими засобами підприємства в касі і на
розрахунковому рахунку в банку;
В) співвідношення власних і позичкових фінансових засобів, що
використовуються в процесі господарської діяльності;
Г) співвідношення між різними джерелами фінансування підприємства.
48. Визначте найвищий орган управління акціонерним товариством:
А) наглядова рада;
Б) правління;
В) ревізійна комісія;
Г) загальні збори акціонерів.
49. Визначте виконавський орган управління акціонерним товариством,
який керує поточною діяльністю підприємства:
А) наглядова рада;
Б) правління;
В) ревізійна комісія;
Г) загальні збори акціонерів.
50. Визначте орган управління акціонерним товариством, на який
покладені основні напрями та функції контролю фінансово-господарської
діяльності підприємства:
А) наглядова рада;
Б) правління;
В) ревізійна комісія;
Г) загальні збори акціонерів.
51. Найбільшу фінансову тривалість має підприємство:
А) що використовує тільки власний капітал;
Б) що використовує позичковий капітал;
В) що володіє значною часткою ринку;
Г) що використовує власний і позичковий капітал.
52. Більш високий фінансовий потенціал розвитку має підприємство:
А) що використовує тільки власний капітал;

Б) що використовує позичковий капітал;
В) що має компетентних менеджерів;
Г) яке володіє акціями інших емітентів.
53. Джерелом виплати дивідендів за акціями Товариства є:
А) річний дохід підприємства, відсотки від участі в інших
бізнесових структурах або проектах, кошти, зекономлені на зменшенні
адміністративних витрат;
Б) прибуток, який залишається у підприємства після сплати податків та
інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів і сплати
відсотків за банківськими кредитами;
В) прибуток, який залишається у підприємства після сплати податків та
інших обов'язкових платежів до бюджету та сплати відсотків за банківськими
кредитами.
Г) виторг від реалізації продукції, робіт та послуг підприємства.
54. Активи підприємства діляться на:
А) основні і оборотні;
Б) грошові і нематеріальні;
В) власні і привернуті;
Г) фінансові та інвестиційні.
55. До внутрішніх користувачів фінансової звітності підприємства
відносяться:
А) власники підприємства;
Б) управлінський персонал підприємства;
В) кредитори;
Г) державні органи виконавчої влади.
56. Ознакою імовірного банкрутства акціонерного товариства може
бути така ситуація:
А) санація підприємства;
Б) кризовий стан акціонерного товариства;
В) додаткова емісія акцій акціонерного товариства.
Г) помірний рівень дівідендних виплат.
57. Реорганізація акціонерного товариства здійснюється за рішенням:
А) правління акціонерного товариства;
Б) загальних зборів акціонерного товариства;
В) спостережної ради акціонерного товариства.
Г) контрольно – ревізійної комісії акціонерного товариства.
58. До моменту проведення засновницьких зборів акціонерного
товариства повинен бути здійснений випуск акцій і підпискою покрито:
А) як мінімум 25 % статутного фонду;

Б) як мінімум 50 % статутного фонду;
В) як мінімум 60 % статутного фонду;
Г) як мінімум 75 % статутного фонду.
59. Законодавством України визначений мінімальний розмір
статутного фонду на момент створення акціонерного товариства, який
дорівнює:
А) 100000 грн.;
Б) 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
В) 200000 грн.;
Г) 1250 мінімальних заробітних плат.
60. Емісійна вартість акції:
А) може дорівнювати номінальній вартості або перевищувати її;
Б) завжди дорівнює її номінальній вартості;
В) може бути нижче її номінальної вартості;
Г) не залежить від її номінальної вартості.
61. Деномінація акцій акціонерного товариства це:
А) зміна власника акцій шляхом їх продажу;
Б) зміна власника акцій шляхом їх одержання у спадок;
В) оплата вартості акцій при настанні банкрутства акціонерного
товариства;
Г) процедура зміни їх номінальної вартості.
62. За законодавством України кількість привілейованих акцій
акціонерного товариства не повинна перевищувати:
А) 10 % від загальної емісії;
Б) 20 % від загальної емісії;
В) 25 % від загальної емісії;
Г) 50 % від загальної емісії.
63. Фондова біржа – це:
А) постійно діючий організований ринок, на якому
купівля-продаж основних фондів та матеріальних активів;
Б) постійно діючий організований ринок, на якому
купівля-продаж реальних інвестиційних товарів;
В) постійно діючий організований ринок, на якому
купівля-продаж цінних паперів;
Г) постійно діючий організований ринок, на якому
купівля-продаж матеріальних оборотних активів.
64. До функцій депозитаріїв не відносяться:
А) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
Б) зберігання і обслуговування обороту цінних паперів;
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В) клірингові розрахунки;
Г) емісія цінних паперів.
65. До сфери фінансового посередництва не відносяться:
А) довірчі товариства;
Б) торгові підприємства;
В) інвестиційні компанії;
Г) інвестиційні фонди.
66. Мінімальна номінальна вартість акцій складає:
А) 0,01 гривні;
Б) 0,1 гривні;
В) 1 гривню;
Г) 0,25 гривні.
67. До об'єктів корпоративного управління в Україні відносяться:
А) управлінський персонал корпорацій;
Б) виконавчий персонал корпорацій;
В) акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю;
Г) ассоціації приватних підприємців.
68. Державні корпоративні права – це:
А) право державних органів контролювати діяльність господарських
товариств;
Б) права держави законодавчо обмежувати діяльність господарських
товариств;
В) права держави бути засновником господарських товариств;
Г) акції, частки в статутному фонді господарських товариств, що
належать державі.
69. Термін обігу акції:
А) 5 років;
Б) 10 років;
В) визначається при регістрації акціонерного товариства;
Г) необмежений.
70. Інформація у відкритому акціонерному товаристві поділяється на:
А) відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом;
Б) відкриту інформацію, інформацію з обмеженим доступом,
обов'язкову та конфіденційну інформацію;
В) відкриту інформацію, інформацію з обмеженим доступом, таємну та
суперсекретну інформацію;
Г) відкриту та суперсекретну інформацію.
71. Балансова вартість акції – це:

А) вартість однієї акції на ринку;
Б) частка власного капіталу, яка припадає на одну акцію;
В) вартість придбання акції її першим власником;
Г) вартість реалізації акції на вторинному ринку капіталів.
72. До основних обовязків акціонерів не відносяться:
А) повна оплата акцій, що йому належать, в термін, встановлений
Статутом Товариства, але не більше одного року;
Б) дотримання вимог Статуту Товариства і виконання рішення
Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства;
В) не розголошення комерційної таємниці та конфіденційної
інформації Товариства;
Г) реклама продукції Товариства всіма можливими засобами.
73. Правління має право відмовити у скликанні позачергових Зборів
акціонерів якщо отримує відповідну письмову вимогу:
А) спостережної ради;
Б) ревізійної комісії;
В) акціонерів, що у сукупності володіють 5 % голосів;
Г) акціонерів, що у сукупності володіють більш ніж 10 % голосів.
74. На розгляд та затвердження річних Загальних зборів акціонерів в
обов’яковому порядку не повинні надаватися:
А) баланс Товариства;
Б) річний звіт Товариства;
В) річний звіт Ревізійної комісії;
Г) договори про співпрацю з іншими суб’єктами господарювання.
75. Під час голосування щодо питань про внесення змін до Статуту
Товариства, припинення діяльності Товариства, створення та припинення
діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, рішення
приймаються більшістю:
А) 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;
Б) 50 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;
В) 2/3 голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;
Г) 95 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
3. Задачі.
1. Акціонерне товариство випустило 1 тис. привілейованих акцій
номіналом 10 грн. Мінімальний річний дохід при емісії акцій був
оголошений рівним 25% від їх номіналу. Чистий прибуток товариства
складає 5000 грн. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно
виплачувати щороку у вигляді дивідендів по привілейованих акціях і
прибуток на прості акції.

2. В оголошенні акціонерного товариства вказано, що дивіденди по
його акціях за рік складають 20% річних по простих акціях і 30% по
привілейованих акціях. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану
акцію номіналом 5 тис. грн. і одну звичайну номіналом 1 тис. грн. Визначити
дивідендний вихід, якщо дохід на просту акцію складає 200 грн.
3. Акції відкритого акціонерного товариства номіналом 1 тис. грн.
продавалися на початку року за курсовою вартістю 4 тис. грн. за акцію.
Дивіденд на рік був оголошений у розмірі 10% річних. Визначити реальну
прибутковість по рівню дивідендів акцій, куплених на початок року.
4. Закрите акціонерне товариство на акції номіналом 10 тис.грн.,
курсова вартість яких на початок року була рівна 40 тис. грн., заплатило за
рік дивідендів у розмірі 14% річних. Курс долара на початок року склав 8,2
грн./$, а на кінець роки 12,9 грн./$. Визначити реальну прибутковість по
рівню дивідендів акцій.
5. Курс короткострокових облігацій номіналом 100 грн. дорівнює 77,5.
Визначити ціну облігацій. Як зміниться курс облігацій, якщо ціна на облігації
збільшиться на 10%.
6. Прибуток по облігаціях товариства з обмеженою відповідальністю
номіналом 10000 грн. виплачується двічі в рік, виходячи з 45% річних.
Визначити суму прибутку при кожній виплаті. Як зміниться прибуток, якщо
виплати будуть чотири рази на рік з розрахунку 50% річних.
7. Державні короткострокові облігації номіналом 1 тис. грн. і терміном
обігу 91 день продаються по курсу 87,5. Визначити суму прибутку від
покупки 10 облігацій і прибутковість фінансової операції для розрахункової
кількості днів в році – 365.
8. 5 облігацій акціонерного товариства номіналом 10 тис. грн. і
терміном 10 років куплені по курсу 94. Відсотки по облігаціях виплачуються
в кінці терміну по складній ставці 25% річних. Визначити загальний
прибуток від фінансової операції і її прибутковість.
9. Припустимо акціонер володіє 10 відсотками акцій товариства. Це
товариство здійснює додатковий випуск акцій у кількості 500 штук. Який
пакет акцій зазначений акціонер може викупити, якщо реалізує своє
переважне право в рамках діючого законодавства.
10. Фірма А платить дивіденд 5 грн., ціна акції фірми – 35 грн.
Визначити відсоток доходу від акції. Якщо акції фірми Б дають 10%,
поясніть, що означає ця різниця відсотка доходу від акцій.
Рекомендована література
Базова
1.Задихайло Д.В. Корпоративне управління : навч. посіб. / Д.В.
Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. - Харків: Еспада, 2003. - 688 с.
2.Козаченко А.В. Корпоративное управление : учебник для вузов / А.В.
Козаченко, А.Е. Воронкова. - К. : Либра, 2004. - 368 с.

3.Штерн. Г.Ю. Корпоративне управління: Навч. посібник для
студентів спеціальности 8.050201 „Менеджмент організацій”. – Харків:
ХНАМГ, 2009. - 278 с.
Допоміжна
1 . Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування
системи корпоративного управління в Україні. / Гриньова В.М., Попов
О.Є. – Х.: Вид. ХДЕУ, - 2003. - 324 с.
2 . Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч.
посібник./ Євтушевський В.А. - К.: Знання-Прес, 2002.- 317 с.
3 . Козаченко Г.В. Корпоративне управління: Підручник для вузів/
Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.
4 . Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Уч. пособие. /
Кибенко Е.Р. – Х.: Эспада, 2001. – 288 с.
5 . Кныш М.И. Стратегическое управление корпорациями / М.И. Кныш,
В.В. Пучков, Ю.П. Тютиков. - СПб. : КультИнформПресс. - 2002. -239 с.
6 . Кузьмін О.Є. Корпоративне управління: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін,
Л.І. Чернобай, А.О. Босак, О.С. Скибінський, М.В. Колісник, З.П. Гаталяк,
О.В. Мукан. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. -172 с.
7 . Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления. /
Масютин С.А. - М.: Финстатинформ, 2002.- 240 с.
8 . Небова М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання :
навч. посіб. / М.І. Небова. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 295 с.
9 . Принципи корпоративного управління України - К.: ДКЦПФР,
2008. - 35 с.
10 . Россинский В.И. Основи корпоративного управлення : учеб.
пособие / В.И. Россинский. - Ростов н/Д: Феникс; Новосибирск: Сибирские
соглашения, 2006.-252 с.
11 . Храброва Й.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции.
Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная
динамика / Й.А. Храброва. - М. : АЛЬПИНА, 2000.

