КОРПОРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Види підприємств залежно від форм власності:
2. Сучасні моделі корпоративного управління:
3. Трактування корпоративного управління як системи відносин, яка визначає
правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського
товариства та здійснення контролю, стосовно управління товариством
викладено в…
4. Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і
комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними
окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління корпорації – це…
5. Першим етапом еволюції корпорацій вважають…
6. Другим етапом еволюції корпорацій вважають…
7. Третій етап еволюції систем управління АТ, розпочався …
8. Суб’єктами корпоративного управління виступають…
9. В Україні до підприємств корпоративного типу не належать:
10. Тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для
досягнення загальної мети - це...
11. Суб’єкт господарювання, який володіє контрольними пакетами акцій інших
суб’єктів господарювання - це...
12. Міжнародні корпорації, які ведуть свою ділову активність у масштабах
усього світового економічного простору -…
13. Система корпоративного управління, яка характеризується широкою
акціонерною власністю:
14. Англо-американська модель використовується у корпораціях:
15. Модель корпоративного управління, яка характеризується наявністю
індивідуальних та інституціональних інвесторів і кількістю незалежних
акціонерів, а також чітко розробленою законодавчою базою – це…
16. Модель корпоративного управління, яка має двопалатне правління та
обмеження прав акціонерів щодо голосування - це...
17. Ключовими учасниками реалізації моделі корпоративного управління у
Німеччині є:
18. Японська модель характеризується рівнем розкриття інформації:
19. В Англо-американській моделі корпоративного управління склад ради
директорів:
20. Вимоги до розкриття інформації в англо-американській моделі
корпоративного управління являються…
21. Функція менеджера щодо забезпечення виконання планів та завдань
поставлених власниками чи наглядовою радою корпорації …
22. Функція менеджера, яка відповідає за дослідження та оцінку зовнішнього і
внутрішнього середовища корпорації, розроблення пропозицій щодо її
розвитку…
23. Функція менеджера, яка відповідає щодо забезпечення двостороннього
зв’язку між акціонерами та корпорацією…
24. Корпоративне управління здійснюється на основі принципів,
сформульованих…

25. Система управління, коли власність сконцентрована в руках кількох осіб,
які володіють великими частками корпоративного майна - це…
26. Поняття «кейрецу» характерне для моделі корпоративного управління…
27. Саморегульовані організації (СРО) – добровільні неприбуткові об’єднання
професійних учасників фондового ринку, входять до системи корпоративних
відносин, їх реєструє…
28. Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює
29. До органів спеціальної компетенції, що покликані забезпечити регулювання
та контроль діяльності корпоративних підприємств не належить…
30. Державним колегіальним органом, що здійснює державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні є…
31. Здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю,
нагляду за ринком цінних паперів та запобігання зловживанням і порушенням у
цій сфері – це…
32. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як колегіальний
орган утворюється у складі…
33. Основною формою роботи Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку як колегіального органу є…
34. Фонд державного майна України є…
35. Фонд державного майна України очолює голова, якого призначає на посаду
і звільняє з посади…
36. Юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного
товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з
урахуванням особливостей, установлених законодавством…
37. Ліцензії на професійні види діяльності на ринку цінних паперів видає…
38. Товариство, акції якого розподіляються між засновниками, членами
трудового колективу та не можуть розповсюджуватися шляхом відкритої
торгівлі і підписки - це…
39. Товариство, статутний капітал якого поділено на частки визначених
установчими документами розмірів і у випадку його недостатності учасники
цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному
установчими документами кратному розмірі до вкладу кожного з учасників це…
40. Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену
кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими
посвідчуються акціями - …
41. Акціонерні товариства за типом поділяються на …
42. Акціонерне товариство створюється…
43. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить
…
44. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого
прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі не
менше ніж …
45. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені з дати
повної оплати акцій засновниками протягом…
46. Вищим органом акціонерного товариства є:

47. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складається станом на 24 годину за:
48. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок
денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за:
49. Значний пакет акцій це:
50. Викуп акцій – це:
51. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного
товариства не може перевищувати:
52. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може
перевищувати:
53. Контрольний пакет акцій:
54. Стратегічне управління - це:
55. Формулювання стратегічних цілей, постановка завдань, визначення
політики підприємства, формування організаційної структури, яка відповідає
стратегії підприємства - це компетенція менеджерів:
56. Стратегічне планування - це:
57. Ефективність корпоративного управління визначають як результат
поєднання факторів:
58. До показників, що відображають ступінь дотримання в компанії принципів
корпоративного управління відносять:
59. До показників, що характеризують результати фінансово-господарської
діяльності компанії відносять…
60. До показників що відображають ризики корпоративного управління
належать:

