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Перелік допоміжних матеріалів: література, рекомендована РНП

Орієнтований перелік питань:
1. Основні етапи еволюції корпоративного управління
2. Розвиток корпоративного управління в Україні
3. Проблеми    формування    корпоративного    сектору    економіки 

України.
4. Роль та значення корпоративного управління в ринковій системі 

господарювання.
5. Порівняльна  характеристика  основних  учасників  корпоративних

відносин.
6. Структура    корпоративних    відносин    як    принцип    групового 

будування бізнесу.
7. Корпоративне управління в умовах ринкової економіки.
8. Специфіка розвитку  української моделі корпоративного управління.
9. Порівняльний  аналіз  систем  корпоративного  управління

закордонних країн.
10. Системи  "інсайдерів"  та  "аутсайдерів"  в  корпоративному

управлінні.
11. Внутрішня та зовнішня системи корпоративного управління.
12. Зовнішня  система  корпоративного  управління  та  її  особливості  в

Україні.
13. Особливості акціонерних товариств в Україні.
14. Дивідендна політика та її види.
15. Міжнародний досвід розвитку господарських товариств.
16. Переваги та недоліки функціонування акціонерних товариств в Україні.
17. Процедура підготовки і проведення загальних зборів акціонерів.



18. Порядок діяльності спостережної ради.
19. Правове  положення ревізійної  комісії.  Порядок  її  формування  та

функції.
20. Виняткова компетенція загальних зборів акціонерів.
21. Кворум загальних зборів акціонерів.
22. Класифікація акціонерів.
23. Функціонування акціонерних товариств у закордонних країнах.
24. Сутність державного регулювання корпоративного управління.
25. Конфлікт інтересів різних груп учасників корпоративних відносин.
26. Корпоративна культура.
27. Концептуальні основи розвитку КСВ; 
28. Зміст Глобального договору ООН;
29. Місце КСВ в системі управління організацією;
30. Особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного 

розвитку; 
31. Принципи  чесної  конкуренції,  етичної  поведінки  компаній  щодо

партнерів та соціально-відповідального маркетингу;
32. Екологічні  аспекти  КСВ,  стандарти  екологічного  менеджменту  (ISOISO

14001, 14000 );
33. Зміст,  структура  і  вимоги  міжнародних  стандартів  звітності,

особливості  соціальної звітності в Україні

Приклад тестових завдань:

Простий тест:

Які основні чинники, що визначають національну специфіку моделі 
корпоративного управління?
а) особливості проведення приватизації
б) законодавча регламентація процесів управління
в) рівень участі держави в корпоративному управлінні
г) всі перераховані

Тест підвищеного рівня складності:

Ефективність корпоративного управління визначають як результат поєднання
наступних факторів: 
а) особливості національного законодавства, тип власності, органи 
управління, суспільний тиск; 
б) емітенти, акціонери, менеджери, держава в особі органів державної влади і
місцевого самоврядування, кредитори та інші зацікавлені особи; 
в) норми управління, методи і функції управління; 
г) учасники і зацікавлені особи.
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