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Опис програми іспиту 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра управління 

Програма іспиту з дисципліни  

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

5 курс – освітній рівень -  другий (магістерський) 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма: 073.00.01 Менеджмент організацій 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7678 

Тривалість проведення                    50 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

екзамен проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet. 

При  тестуванні оцінка обраховується: 

- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один 

з багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у 

протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат 

«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується 

на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні 

відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні 

відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, 

якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). 

Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки 

враховуються відповідно. 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження 

екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну. При 

виконанні завдань допускається користування довідковою літературою, 

таблицями значень функції, критеріїв та ін.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 

сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

 



Перелік тем, які виносяться на іспит: 

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 у 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. Делегування повноважень.  

22. Кворум загальних зборів акціонерів. 

23. Ринок  корпоративного  контролю:  основні  концепції та дійові  

особи. 

24. Порядок емісії акцій у відкритому акціонерному товаристві (ВАТ).  

25. Класифікація акціонерів. 

26. Функціонування акціонерних товариств у закордонних країнах. 

27. Сутність державного регулювання корпоративного управління. 

28. Конфлікт інтересів різних груп учасників корпоративних відносин. 

29. Корпоративна культура. 

30. Концептуальні основи розвитку КСВ;  

31. Зміст Глобального договору ООН; 

32. Місце КСВ в системі управління організацією; 

33. Особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного 

розвитку;  

 

 

 

 



34. Принципи чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо 

партнерів та соціально-відповідального маркетингу; 

35. Екологічні аспекти КСВ, стандарти екологічного менеджменту (ISO 

14001, 14000 ); 

36. Зміст, структура і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості  

соціальної звітності в Україні 

 

 

 

 

Екзаменатор          Звонар В.П.  

 

 

 

Завідувач кафедри       Ільїч Л.М.  


