Дисципліна: «Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній
економіці»
1. Аутсайдерській системі корпоративного контролю властива структура:
а) концентрованої власності;
б) розпорошеної власності;
в) державної власності;
г) власності стратегічних інвесторів, що володіють контрольним пакетом акцій.
2. Акціонерний капітал у країнах з американською моделлю корпоративного управління:
а) у значній мірі розпорошений;
б) у значній мірі сконцентрований;
в) у більшому ступені належить державі;
г) переважно належить менеджерам компаній.
3. Акціонерний капітал у країнах з німецькою моделлю корпоративного управління:
а) у значній мірі розпорошений;
б) у значній мірі сконцентрований;
в) у більшому ступені належить державі;
г) переважно належить менеджерам компаній.
4. Основним джерелом зовнішнього фінансування для німецьких компаній є:
а) акціонерний капітал;
б) бюджетні кошти;
в) банківське фінансування;
г) іноземні інвестиції.
5. У корпоративній системі Німеччини кількість акцій, якими володіє акціонер:
а) впливає на кількість голосів на загальних зборах;
б) не впливає, тому що існують обмеження на кількість голосів, що має акціонер;
в) вплив залежить від того, є власник акцій працівником даної компанії або зовнішнім
інвестором;
г) впливає на кількість голосів, якщо інвестор не є резидентом.
6. У японській моделі корпоративного управління основними власниками акцій є:
а) державні органи;
б) менеджери компаній;
в) банки або інші компанії;
г) працівники компаній.
7.
Мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства в Україні:
а) 1250 мінімальних заробітних плат;
б) 1000 мінімальних заробітних плат;
в) залежить від рішення загальних зборів АТ;
г) 2150 мінімальних заробітних плат.
8. Активами акціонерного товариства є:
а) грошові кошти товариства, розміщені в банківських установах;
б) грошові кошти товариства, розміщені в банківських установах, та майно, яким володіє
товариство;
в) зафіксована установчими документами сукупність внесків, об'єднаних учасниками при
створенні товариства;

г) дебіторська заборгованість товариства.
9. Розмір чистих активів господарчого товариства на кінець фінансового року повинний
бути:
а) не більше статутного фонду;
б) не менше статутного фонду;
в) дорівнювати статутному фондові;
г) не менше резервного фонду.
10. До особистих немайнових прав учасників акціонерного товариства відноситься:
а) право учасників на управління справами товариства;
б) право брати участь у розподілі прибутку товариства;
в) право розпоряджатися своїми корпоративними правами;
г) право на одержання коштів, що залишилися після розрахунків із усіма кредиторами при
ліквідації товариства.

