Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
рівень вищої освіти: другий (магістерський)
галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
спеціальність: 051 "Економіка"
освітня програма: Міжнародна економіка
спеціалізація: Міжнародна економіка
вид дисципліни: вибіркова
економічний факультет
дисципліна: «Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній
економіці»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
Завдання 1. Потребує повної відповіді. Оцінюється у 5 балів.
Розкрийте зміст поняття та принципів корпоративного управління за наступними
пунктами:
1)
елементи моделі корпоративного управління – 2 бали;
2)
шість принципів корпоративного управління – 3 бали.
Завдання 2. Потребує повної відповіді. Оцінюється у 5 балів.
Назвіть основні засоби оцінки компанії, що використовуються в Україні.
Завдання 3. Знайдіть правильну відповідь. Кожне тестове завдання – 2 бали (10 х 2 балів =
20 балів)
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.
Завдання 4 – 10 балів.
Задача. Розрахувати коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова
рентабельність). Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність)
характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство,
тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й
є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його
рівень показує верхню межу дивідендних виплат.

