Тестові завдання з Корпоративного права
Тести першої складності
1. До господарського товариства, яке не може діяти в складі одного
учасника належить:
1) командитне товариство;
2) публічне акціонерне товариство;
3) товариство з обмеженою відповідальністю;
4) приватне акціонерне товариство;
5) товариство з додатковою відповідальністю.
2. Господарське товариство, статутний капітал якого поділений на
частки визначених установчими документами розмірів і яке несе
відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його
недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну
відповідальність у визначеному установчими документами однаково
кратному розмірі до вкладу кожного з учасників, є :
1) товариством з додатковою відповідальністю;
2) повним товариством;
3) командитним товариством;
4) відкритим акціонерним товариством;
5) закритим акціонерним товариством.
3. Господарське товариство, всі учасники якого відповідно до
укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від
імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за
зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є :
1) повним товариством;
2) товариством з додатковою відповідальністю;
3) командитним товариством;
4) товариством з обмеженою відповідальністю;
5) акціонерним товариством.
4. Господарське товариство, в якому один або декілька учасників
здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за
його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм
майном, на яке за законом може бути звернено стягнення, а інші учасники
присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами, є :
1) командитним товариством;
2) повним товариством;
3) товариством з додатковою відповідальністю;
4) товариством з обмеженою відповідальністю;

5) акціонерним товариством.
5. Повними учасниками якого господарського товариства можуть
бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва?
1) командитного товариства;
2) повного товариства;
3) товариства з додатковою відповідальністю;
4) закритого акціонерного товариства;
5) відкритого акціонерного товариства.
6. За зобов’язаннями, що виникли відповідно до установчого договору,
засновники господарського товариства несуть:
1) солідарну відповідальність;
2) повну відповідальність;
3) додаткову відповідальність;
4) необмежену відповідальність;
5) спільну відповідальність.
7. Засновницький договір є установчим документом:
1) повного товариства;
2) відкритого акціонерного товариства;
3) закритого акціонерного товариства ;
4) товариства з обмеженою. відповідальністю;
5) товариства з додатковою відповідальністю.
8. Найменування господарського товариства не може вказувати на
належність товариства до :
1) органів місцевого самоврядування;
2) органів управління і контролю;
3) органів страхування;
4) органів, що мають владні повноваження;
5) органів, наділених господарською компетенцією.
9. У господарському товаристві створюється резервний (страховий)
капітал у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше:
1) 25 відсотків статутного фонду;
2) 100 мінімальних розмірів заробітних плат;
3) 1250 мінімальних розмірів заробітних плат;

4) 50 відсотків статутного фонду;
5) 50 відсотків фонду розвитку виробництва.
10. Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від
розпродажу його майна при ліквідації, розподіляються між учасниками
товариства у _______ строк після опублікування інформації про його
ліквідацію:
1) шестимісячний;
2) місячний;
3) річний;
4) п’ятиденний;
5) двохтижневий.
11.
Мінімальний
розмір
товариства становить:

статутного

капіталу

акціонерного

1) 1250 мінімальних розмірів заробітних плат;
2) 100 мінімальних розмірів заробітних плат;
3) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) законом не встановлений.
12. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного
товариства повинно бути зроблено у строк не пізніше як за ______ до дати
їх проведення:
1) 45 днів;
2) 30 днів;
3) місяць;
4) 60 днів;
5) 15 днів.
13. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути
проведені протягом______ днів з дати подання вимоги про їх скликання:
1) 20 днів;
2) 45 днів;
3) 30 днів;
4) 10 днів;
5) місяця.
14. Мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю становить:

1) 100 мінімальних розмірів заробітних плат;
2) 1250 мінімальних розмірів заробітних плат;
3) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) законом не встановлений.
15. Мінімальний розмір статутного
додатковою відповідальністю становить:

капіталу

товариства

з

1) 100 мінімальних розмірів заробітних плат;
2) 625 мінімальних розмірів заробітних плат;
3) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4) 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) законом не встановлений.
16.
Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства
не може перевищувати _________ акціонерів.
17.
При недостатності майна учасника повного товариства для
покриття боргів за зобов’язаннями товариства, кредитори можуть
вимагати у встановленому порядку:
1) реорганізації товариства;
2) звернення стягнення на частку учасника;
3) виконання зобов’язання товариством;
4) виключення учасника з товариства;
5) виділення частки учасника-боржника.
18. З метою контролю за реєстрацією акціонерів для участі у
загальних зборах своїх представників можуть призначити:
1) акціонери, які у сукупності володіють більш ніж 10 відсотками привілейованих
акцій;
2) правління акціонерного товариства;
3) акціонери, які у сукупності володіють 10 і більше відсотками простих акцій;
4) реєстратор;
5) ревізійна комісія акціонерного товариства.
19. Протокол загальних зборів акціонерного товариства підписується:
1) усіма акціонерами, присутніми на зборах;
2) головою зборів;
3) головою товариства;

4) нотаріусом;
5) усіма членами лічильної комісії.
20. Не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів
такі повноваження:
1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
2) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного
товариства;
3) визначення порядку виникнення збитків;
4) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, розміщених
ним;
5) обрання та припинення повноважень членів ревізійної комісії.
21. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
може посвідчуватися:
1) державним реєстратором;
2) керівником відділу кадрів;
3) зберігачем;
4) керівником місця навчання акціонера;
5) правлінням товариства.
22. Яким актом може бути передбачено переважне право акціонерів на
придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до відчуження
третій особі:
1) статутом публічного акціонерного товариства;
2) Законом України «Про акціонерні товариства»;
3) Господарським кодексом України;
4) Законом України «Про господарські товариства»;
5) статутом приватного акціонерного товариства.
23. Яким актом встановлюється порядок реалізації переважного права
акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу
третій особі:
1) статутом публічного акціонерного товариства;
2) Законом України «Про акціонерні товариства»;
3) Господарським кодексом України;
4) Законом України «Про господарські товариства»;
5) статутом приватного акціонерного товариства.

24. Яким актом встановлюється порядок реалізації переважного права
акціонерів на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження
(крім продажу) третій особі:
1) статутом публічного акціонерного товариства;
2) Законом України «Про акціонерні товариства»;
3) Господарським кодексом України;
4) Законом України «Про господарські товариства»;
5) статутом приватного акціонерного товариства.
25. Прийняття рішення загальними зборами методом опитування
допускається в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів не
більше____ осіб:
1) 25;
2) 100;
3) 10;
4) 2;
5) 1000.

26.
«Пакет акцій із більше ніж 50 відсотками простих акцій
акціонерного товариства називається…………………….».
27.
«Більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь
у загальних зборах, вважається…………………..».
28. «Права особи, частка якої визначається у статутному капіталі
господарської організації, що включають право на участь в управлінні цією
організацією, на одержання доходу від її діяльності та участь у розподілі
активів у разі її ліквідації, називаються…………………..».
29.
«Твердження про те, що право на одержання дивідендів
може бути здійснено за умови прийняття вищим органом управління
(загальними зборами, учасником) про виплату дивідендів є:
А – правильним;
В – неправильним.
30.
«Для припинення корпоративних прав акціонерів така
підстава як вихід із акціонерного товариства:
А – встановлена законом;
В – не встановлена законом.
31.
«Учасник товариства з обмеженою відповідальністю
переважним правом купівлі частки у статутному капіталі:
А – користується;
В – не користується.

Тести другої складності
1. Позачергові збори акціонерного товариства скликаються у таких
випадках:
1) якщо цього вимагають акціонери, які в сукупності володіють не менш як 5
відсотками голосів;
2) при наявності обставин, вказаних у засновницькому договорі товариства;
3) в разі необхідності вчинення значного правочину;
4) якщо не відбулися чергові збори товариства, внаслідок їх неправомочності;
5) якщо цього вимагає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
6) за рішенням суду;
7) в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом.
2. Членами ревізійної комісії акціонерного товариства не можуть бути:
1) члени ревізійної комісії акціонерного товариства;
2) голова акціонерного товариства;
3) члени правління акціонерного товариства;
4) корпоративний секретар;
5) акціонери товариства;
6) акціонери, які володіють значною часткою;
7) акціонери, які є власниками привілейованих акцій.
3.
Перевірки
фінансово-господарської
діяльності
акціонерного товариства проводяться ревізійною комісією:

правління

1) на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш, як 5 відсотками голосів;
2) за результатами фінансового року;
3) з її власної ініціативи;
4) за дорученням голови товариства;
5) в інших випадках, передбачених положенням про ревізійну комісію;
6) за дорученням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
7) за дорученням ради акціонерного товариства.
4. Вклад учасника товариства з обмеженою відповідальністю може
бути повернутий йому повністю або частково у натуральній формі:
1) за згодою учасників, які в сукупності володіють не менш 10 відсотками голосів;
2) на вимогу товариства;
3) за згодою товариства;

4) за згодою ревізійної комісії товариства;
5) на вимогу ради товариства;
6) за згодою органу, до сфери управління якого входить товариство;
7) на вимогу учасника.
5. Учасник товариства з обмеженою
передати свої повноваження на зборах:

відповідальністю

вправі

1) товариству;
2) правлінню товариства;
3) іншому учаснику товариства;
4) раді товариства;
5) ревізійній комісії товариства;
6) голові товариства;
7) представнику іншого учасника товариства.
6. Про проведення загальних зборів товариства з обмеженою
відповідальністю учасники повідомляються передбаченим статутом
способом із зазначенням:
1) кількості учасників, які повинні з’явитися на збори;
2) учасників, які не можуть взяти участь у загальних зборах;
3) порядку денного;
4) орієнтовного часу протягом якого будуть тривати збори;
5) обґрунтування доцільності скликання зборів;
6) правових наслідків неявки на збори;
7) місця проведення зборів.
7.
Рішення
загальних
зборів
товариства
з
обмеженою
відповідальністю вважається прийнятим, якщо за нього проголосують
учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної
кількості голосів учасників товариства, з таких питань:
1) про встановлення розміру, форми і порядку внесення учасникми додаткових
вкладів ;
2) про придбання товариством частки учасника;
3) про виключення учасника з товариства;
4) про обрання та відкликання членів виконавчого органу товариства;
5) про створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв;
6) про припинення діяльності товариства;

7) про затвердження звітів про виконання планів товариства.
8. Учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути
виключено з товариства, якщо він:
1) не з’являється на загальні збори товариства;
2) не бере участі у розподілі прибутків товариства;
3) своїми діями перешкоджає досягненню цілей товариства;
4) не цікавиться інформацією про діяльність товариства;
5) не бажає брати участі в діяльності виконавчого органу товариства;
6) не виконує вказівок голови товариства;
7) неналежним чином виконує свої обов’язки.
9. Ведення справ повного товариства може здійснюватися:
1) виконавчим органом товариства;
2) радою товариства;
3) одним із учасників, який виступає від імені товариства;
4) контрольно-ревізійною комісіє. товариства;
5) посадовими особами товариства;
6) посадовими особами органів управління товариства;
7) всіма учасниками.
10. Вкладники командитного товариства мають право:
1) вчиняти правочини від імені товариства;
2) переважного отримання дивідендів;
3) вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;
4) обирати та бути обраними до органів управління товариства;
5) переважного отримання частки інших учасників у разі їх відчуження;
6) вимагати проведення позачергових зборів товариства;
7) вимагати подання їм річних звітів і балансів.
11. Акціонерні товариства за типами поділяються на:
1) відкриті;
2) приватні;
3) закриті;
4) прості;
5) привілейовані;

6) публічні;
7) змішані.
12. Які із перелічених положень закону щодо реалізації переважного
права купівлі акцій є правильними:
1) акціонери мають переважне право придбання акцій пропорційно кількості акцій, що
належать кожному з них;
2) право акціонера на переважне придбання акцій діє у разі їх продажу третім
особам;
3) переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом 1 місяця;
4) право акціонера на переважне придбання акцій діє у разі їх продажу іншим
акціонерам;
5) акціонери мають переважне право придбання акцій залежно від посади, яку вони
обіймають у товаристві;
6) акціонери мають переважне право придбання акцій пропорційно кількості часу,
протягом якого вони є акціонерами;
7) переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом не менше 10 днів.
13. Які із перелічених положень закону щодо реалізації переважного
права акціонерів на придбання акцій є правильними:
1) акціонер повідомляє інших акціонерів особисто про намір продати акції;
2) право акціонера на переважне придбання акцій діє у разі їх продажу товариству;
3) переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом 2 місяців;
4) акціонер повідомляє інших акціонерів про намір продати акції через товариство;
5) акціонери мають переважне право придбання акцій залежно від посади, яку вони
обіймають у товаристві;
6) акціонери мають переважне право придбання акцій пропорційно кількості часу,
протягом якого вони є акціонерами;
7) переважне право акціонерів на придбання акцій діє протягом не менше 10 днів.
14.
шляхом:

Статутний капітал акціонерного товариства

1) підвищення номінальної вартості акцій;
2) внесення додаткових вкладів;
3) знерухомленням акцій;
4) консолідації акцій;
5) дроблення акцій;
6) анулювання акцій;
7) розміщення додаткових акцій.

збільшується

15. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються
іншими акціонерами товариства, діє _________, і не може бути меншим ніж
______:
1) протягом 2 місяців;
2) протягом 1 місяця;
3) протягом 10 днів;
4) ніж 10 днів;
5) ніж місяць;
6) протягом 6 місяців;
7) ніж 20 днів.
16. В акціонерному товаристві афілійованими одна щодо іншої особами
вважаються:
1) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над товариством;
2) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над акціонерами;
3) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою;
4) члени сім’ї фізичної особи;
5) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над фізичною особою;
6) члени сім’ї фізичної особи і юридична особа, якщо члени сім’ї фізичної особи
здійснюють контроль над юридичною особою;
7) члени сім’ї фізичної особи, які здійснюють контроль над юридичною особою;
17. Контроль в акціонерному товаристві – це:
1) значний вплив;
2) вирішальний вплив;
3) можливість здійснення вирішального впливу;
4) контролюючий вплив;
5) можливість здійснення контролю;
6) можливість здійснення управління;
7) вирішальний контроль.
18. Публічне акціонерне товариство може здійснювати розміщення
акцій:
1) виключно публічне;
2) публічне;
3) відкрите;
4) закрите;

5) приватне;
6) публічне, і як вияток, приватне;
7) відкрите і закрите.
19. Переважне право акціонерів на придбання акцій товариства, що
пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не поширюється на
випадки переходу права власності на акції товариства в результаті їх:
1) міни;
2) передання у ренту;
3) дроблення;
4) спадкування;
5) продажу у розстрочку;
6) правонаступництва;
7) консолідації.
20. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають
право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерного
товариства питання про внесення змін до його статуту, що
передбачають:
1) обмеження прав акціонерів-власників цього класу привілейованих акцій;
2) розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу
щодо черговості виплат у разі ліквідації товариства;
3) скасування прав акціонерів-власників цього класу привілейованих акцій;
4) розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу
щодо розміру виплати дивідендів;
5) збільшення обсягу прав акціонерів-власників розміщених класів привілейованих
акцій, які мають перевагу щодо розміру виплати дивідендів;
6) збільшення обсягу прав акціонерів-власників розміщених класів привілейованих
акцій, які мають перевагу виплат у разі реорганізації товариства;
7) обмеження прав акціонерів-власників інших класів привілейованих акцій.
21. Випалата дивідендів за простими та привілейованими акціями
здійснюється з:
1) чистого прибутку минулого року;
2) нерозподіленого прибутку минулого року;
3) чистого прибутку поточного року;
4) нерозподіленого прибутку попередніх, але не більше трьох, років;
5) чистого прибутку звітного року;
6) активів за даними останньої річної звітності;

7) нерозподіленого прибутку.
22. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про
виплату дивідендів та здійснювати їх виплату за простими акціями у разі,
якщо:
1) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю;
2) товариство має зобов’язання про обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів;
3) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законом
порядку;
4) не виплачено поточні дивіденди за привілейованими акціями, власники яких мають
перевагу щодо черговості отримання дивідендів;
5) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу,
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих
акцій над їх номінальною вартістю;
6) товариство припиняється;
7) відбулося придбання занчного або контрольного пакета акцій товариства.
23. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату
дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
1) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю;
2) товариство має зобов’язання про обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів;
3) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законом
порядку;
4) не виплачено поточні дивіденди за привілейованими акціями, власники яких мають
перевагу щодо черговості отримання дивідендів;
5) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу,
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих
акцій над їх номінальною вартістю;
6) товариство припиняється;
7) відбулося придбання занчного або контрольного пакета акцій товариства.
24. Загальні збори акціонерного
скликання поділяються на:
1) чергові;
2) поточні;
3) надзвичайні;
4) річні;
5) позачергові;
6) виключні;
7) звичайні.

товариства

за

підставами

їх

25. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв’язку
з:
1) вибуттям із складу учасників з причин, що не залежать від учасника;
2) переданням учасником частки у складеному капіталі товариства іншому учаснику;
3) спадкуванням частки учасника у статутному капіталі;
4) правонаступництвом юридичної особи-учасника товариства;
5) виходом учасника зі складу товариства;
6) виключенням із складу учасників;
7) переданням учасником частки у складеному капіталі товариства третій особі.

26. Послідовно перелічіть корпоративні права, що містяться у їх
визначенні, передбаченому Господарським кодексом України:
1. Участь в розподілі активів господарської організації у разі її ліквідації;
2. Участь в управління справами господарської організації; 3. Участь у
розподілі прибутків господарської організації.
27. Послідовно вкажіть стадії заснування акціонерного товариства:
1. Прийняття рішення про створення акціонерного товариства та про
закрите (приватне) розміщення акцій; 2. Оплата засновниками повної вартості
акцій; 3. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних
паперів.
28. Послідовно визначте порядок здійснення переважного права
акціонерів при додатковій емісії акцій:
1. Повідомлення товариством акціонерів про можливість реалізації права.
2. Видання товариством письмового зобов’язання про продаж акцій. 3. Подання
акціонером товариству письмової заяви про придбання акцій.
29. Послідовно зазначте, про що повідомляє акціонерне товариство
своїх акціонерів у разі виплати їм дивідендів:
1.
Про розмір виплати; 2. Про строк виплати; 3. Про дату виплати.
4. Про порядок виплати.
30. Послідовно встановіть процедуру проведення загальних зборів
акціонерів:
1.
Голосування на загальних зборах; 2. Визначення кворуму загальних
зборів. 3. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах.
31. Послідовно вкажіть, що зазначається у протоколі про підсумки
голосування на загальних зборах акціонерів:
1.
Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався»; 2. Дата
проведення загальних зборів; 3. Перелік питань, рішення з яких прийняті
загальними зборами.

Тести третьої складності
1. Контроль
в акціонерному товаристві здійснюється, зокрема,
шляхом реалізації права, а також вчинення правочинів, які надають
можливість:
1) володіння значною частиною активів;
2) вирішального впливу на результати голосування органом управління товариства;
3) давати обов’язкові до виконання вказівки;
4) виконувати функції органу управління товариства;
5) вирішального впливу на формування складу органу управління товариства;
6) володіння всіма пасивами;
7) вирішального впливу на формування порядку денного органу управління
товариства;
8) визначати умови заснування господарської діяльності товариства;
9) користування істотною частиною активів.
2. Посадовими особами органів акціонерного товариства є:
1) корпоративний секретар;
2) член наглядової ради;
3) голова зборів товариства;
4) голова виконавчого органу;
5) ревізор товариства;
6) внутрішній аудитор;
7) член ревізійної комісії;
8) член виконавчого органу;
9) член комітету наглядової ради.
3. Акціонерне товариство може бути створене шляхом:
1) заснування;
2) приєднання;
3) створення;
4) злиття;
5) поділу;
6) поглинання;
7) перетворення;
8) акціонування;
9) виділу.
4. Повідомлення акціонерного товариства щодо можливості реалізації
переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії має
містити дані про:
1) загальну кількість розміщуваних товариством акцій;
2) ціну розміщення;
3) правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне
право;
4) строк реалізації переважного права;
5) порядок реалізації переважного права;
6) склад акціонерів, які мають переважне право;
7) правові наслідки відмови від переважного права;
8) суб’єктів реалізації переважного права;
9) зміст переважного права.
5. До обов’язків акціонерів, передбачених законом України “Про
акціонерні товариства» належать:
1) дотримуватися внутрішніх документів товариства;
2) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
3) виконувати рішення органів товариства;
4) оплачувати акції засобами, що передбачені статутом товариства;
5) виконувати зобов’язання перед товариством, пов’язані із майновою участю;

6) дотримуватися засновницького договору про створення акціонерного товариства;
7) не розголошувати комерційну інформацію про діяльність товариства;
8) оплачувати акції платіжними інструментами, що передбачені статутом товариства;
9) виконувати рішення голови наглядової ради товариства.
6. Повне товариство може прийняти рішення про визнання свого
учасника таким, що вибув із складу товариства, у разі:
1) виходу учасника зі складу товариства;
2) оголошення учасника померлим за відсутності спадкоємців;
3) виключення із складу учасників;
4) обмеження учасника у цивільній дієздатності;
5) передання учасником частки у складеному капіталі іншому учаснику товариства;
6) звернення стягнення на частину майна товариства, що відповідає частці учасника
у складеному капіталі;
7) передання учасником частки у складеному капіталі третій особі;
8) призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи-учасника
товариства;
9) ліквідації юридичної особи-учасника товариства.
7. Вкладник командитного товариства має право:
1) одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному
капіталі;
2) діяти від імені товариства у випадках, встановлених статутом;
3) діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності;
4) вимагати скликання позачергових зборів товариства;
5) переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку в складеному
капіталі товариства;
6) ознайомлюватися з протоколами засідань наглядової ради та інших органів
товариства;
7) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства;
8) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність товариства;
9) після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад.
8. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з
обмежною відповідальністю належить:
1) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу товариства;
2) розподіл прибутку та збитків товариства;
3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
4) прийняття рішення про обов’язковий викуп частки учасника на його вимогу;
5) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
6) виключення учасника із товариства;
7) затвердження висновків ревізійної комісії;
8) прийняття рішення про вчинення значного правочину;
9) затвердження ліквідаційного балансу товариства.
9. Повідомлення про скликання
товариства має містити такі дані:
1) місцезнаходження товариства;
2) місце проведення загальних зборів;

загальних

зборів

акціонерного

3) підставу проведення загальних зборів;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
5) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
6) найменування товариства;
7) час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
8) перелік питань, включених до списку голосування;
9) дата складення переліку акціонерів, які мають право на голосування на загальних
зборах.
10. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням:
1) прізвища (найменування) акціонера, який її вносить;
2) кількості акцій належних акціонеру, який її вносить;
3) виду акцій належних акціонеру, який її вносить;
4) типу акцій належних акціонеру, який її вносить;
5) прізвища (найменуваня) акціонера, кандидатура якого виноситься на голосування;
6) змісту пропозиції до питання;
7) проекту рішення;
8) кількості голосів належних акціонеру, який вносить пропозицію;
9) вид та характер пропозиції, яка вноситься.
11. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерів може посвідчуватися:
1) депозитарієм;
2) реєструвальником;
3) корпоративним секретарем;
4) головою наглядової ради;
5) зберігачем;
6) нотаріусом;
7) іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
8) посадавою особою товариства;
9) посадовою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
12. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах з таких питань:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
2) дроблення та консолідації акцій;
3) внесення змін до статуту товариства;
4) затвердження річного звіту товариства;
5) припинення товариства;
6) анулювання викуплених акцій;
7) розміщення акцій;
8) зміну типу товариства;
9) обрання членів наглядової ради.
13. До протоколу загальних
заносяться відомості про:

зборів

акціонерного

товариства

1) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
2) тип акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
3) загальну кількість голосів акціонерів-власників
зареєструвалися для участі у загальних зборах;

голосуючих

акцій,

які

4) кворум загальних зборів;
5) склад лічильної комісії;
6) кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
7) основні тези виступів;
8) пропозиції до порядку денного;
9) корпоративного секретаря.
14. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються
наглядовою радою у таких випадках:
1) в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом;
2) з власної ініціативи;
3) на вимогу виконавчого органу в разі необхідності вчинення значного правочину;
4) з ініціативи виконавчого органу;
5) на вимогу ревізора;
6) на вимогу голови наглядової ради;
7) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками
10 і більше відсотків простих акцій товариства;
8) в інших випадках, встановлених законом;
9) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками
20 і більше відсотків простих акцій товариства.

15. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені
рішенням загальних зборів акціонерів, може оскаржити це рішення до суду у
разі, якщо рішення або порядок прийняття такого рішення порушують
вимоги:
1) закону про акціонерні товариства;
2) порядку денного загальних зборів акціонерного товариства;
3) інших актів законодавства;
4) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
5) статуту акціонерного товариства;
6) реєстру власників акцій;
7) положення про загальні збори акціонерного товариства;
8) засновницького договору акціонерного товариства;
9) положення про порядок прийняття рішень акціонерним товариством.
16. Без рішення загальниз зборів акціонерного
повноваження члена наглядової ради припиняються:

товариства

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства;
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом
здоров’я;
3) в разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;
4) в разі звернення стягнення на його акції за рішенням суду;
5) в разі виявлення у нього стійкого хронічного психічного розладу;
6) в разі порушення присяги члена наглядової ради;
7) в разі обмеження його цивільної дієздатності;
8) в разі визнання його безвісно відсутнім.
17. Пропозиція акціонерам особи, яка стала власником контрольного
пакета акцій товариства, про придбання належних їм акцій має містити дані
про:
1) запропоновану ціну придбання акцій;
2) строк придбання акцій у акціонерів;
3) тип та кількість акцій, які підлягають придбанню;
4) акціонерів, які мають переважне право на продаж акцій;
5) порядок визначення запропонованої ціни придбання акцій;
6) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції
щодо придбання акцій;
7) порядок оплати акцій, що придбаваються;

8) правові наслідки відмови від продажу акцій;
9) афалійованих осіб особи, яка придбала контрольний пакет акцій.

18. Рішенням загальних зборів акціонерів про викуп товариством
акцій в акціонерів за згодою їх власників обов’язково встановлюються:
1) максимальну кількість акцій, що викуповуються;
2) мінімальну кількість акцій, що викуповуються;
3) строк викупу;
4) ціну викупу;
5) вид акцій, що викуповуються;
6) умови викупу;
7) дії товариства щодо викуплених акцій;
8) порядок визначення ціни викупу акцій;
9) кількість акцій, що викуповуються.
19. Кожний акціонер-власних простих акцій товариства має право
вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством
належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про:
1) ліквідацію товариства;
2) вчинення товариством значного правочину;
3) вчинення товариством правочину, що якого є зацікавленість;
4) виділу із товариства;
5) збільшення розміру статутного капіталу;
6) зміну типу товариства;
7) консолідацію і дроблення акцій;
8) внесення змін до статуту товариства;
9) зменшення розміру статутного капіталу.
20. Не може бути членом ревізійної комісії акціонерного товариства:
1) член наглядової ради;

2) член виконавчого органу;
3) корпоративний секретар;
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5) член іншого органу товариства;
6) головуючий зборів акціонерів;
7) секретар зборів акціонерів;
8) ревізор товариства;
9) особа, визнана безвісно відсутньою.
21. Вкажіть правильні відповіді, що стосуються аудиторської
перевірки акціонерного товариства:
1) незалежним аудитором не може бути особа, яка надає консультаційні
послуги товариству;
2) річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає
обов’язковій перевірці незалежним аудитором;
3) посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного
аудитора до всіх документів;
4) у разі проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера, товариство
зобов’язане укласти договір на проведення аудиту з визначеним акціонером
аудитором;
5) адиторська перевірка діяльності акціонерного товариства має бути проведена
на вимогу акціонера, який є власником більше 10 відсотків простих акцій
товариства;
6) питання про відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням аудиторської
перевірки, вирішується загальними зборами акціонерів;
7) аудиторська первірка на вимогу акціонера може проводитися не частіше двох
разів на календарний рік;
8) у разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера виконавчий орган
товариства зобов’язаний надати копії всіх документів протягом 5 робочих днів
з дати отримання відповідного запиту аудитора;

9) товариство зобов’язане протягом 5 робочих днів з дати отримання запиту
акціонера про аудиторську перевірку забезпечити аудитору можливість
проведення перевірки.
22. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до
таких документів:
1) зміни до статуту товариства;
2) протоколи загальних зборів;
3) висновки ревізійної комісії (ревізора);
4) річну фінансову звітність;
5) проспект емісії акцій;
6) документи, що підтверджують права товариства на майно;
7) документи бухгалтерського обліку;
8) перелік афілійованих осіб товариства;
9) документи, що підтверджують набуття права власності на акції іншими
акціонерами.
23. Вкажіть правильні відповіді, що стосуються права акціонера на
надання йому інформації про товариство:
1) акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів,
які воно зобов’язане зберігати;
2) акціонер має право письмово вимагати надання йому завірених
уповноваженою особою товариства та печаткою товариства копій відповідних
документів;
3) корпоративний секретар зобов’язаний надати акціонеру належним чином
завірені копії відповідних документів протягом 10 робочих днів з дня
надходження письмової вимоги акціонера;
4) надання копій документів на вимогу акціонера здійснюється за рахунок
товариства;
5) будь-який акціонер, за умови попередження виконавчого органу не пізніше
як за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами в приміщенні
товариства;

6) акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі
Інтернет;
7) виконавчий орган має право обмежувати строк ознайомлення з документами
товариства, але цей строк не може бути меншим 10 днів;
8) акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність
товариства за згодою його виконавчого органу;
9) на вимогу акціонера товариство надає перелік афілійованих осіб товариства
та відомості про належні їм акції.
24. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства
вимоги його акціонерів задовольняються у такій черговості:
1) у п’яту чергу ‒ виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за
привілейованими акціями;
2) у восьму чергу ‒ виплати за простими акціями, які підлягають
обов’язковому викупу на вимогу акціонерів;
3) у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають
обов’язковому викупу на вимогу акціонерів;
4) у восьму чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають
обов’язковому викупу на вимогу акціонерів;
5) у п’яту чергу – виплати ліквідаційної вартості простих акцій;
6) у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій;
7) у сьому чергу – виплати за простими акціями, які підлягають обов’язковому
викупу на вимогу акціонерів;
8) у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
9) у дев’яту чергу – розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій
товариства.
25. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере
участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці
загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов
договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення),
передавального акта повинні включати:
1) річну фінансову звітність товариств, що беруть у поділі (виділі,
перетворенні), за три останні роки;

2) проект плану злиття (приєднання);
3) проект договору про поділ (виділ, перетворення)
4) висновок незалежного аудитора щодо умов злиття, приєднання, поділу,
виділу, перетворення;
5) проект договору про злиття (приєднання);
6) пояснення до умов договору про злиття (приєднання);
7) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або
виділу;
8) річну фінансову звітність товариств, що беруть у злитті (приєднанні), за три
останні роки;
9) проект плану поділу (виділу, перетворення).
26.
1.
2.
3.
4.

До майнових корпоративних прав таких осіб належать:

Особи:
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю;
Акціонер;
Вкладник командитного товариства;
Член виробничого кооперативу.
Права:

1. Переважне право купівлі акцій;
2. Право на першочергове повернення вкладу у разі ліквідації товариства;
3. Право на участь у розподілі активів товариства пропорційно до розміру
своєї частки;
4. Право на одержання виплат на паї.
27. До немайнових корпоративних прав таких осіб належать:
Особи:
1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю;
2. Акціонер;
3. Вкладник командитного товариства;
4. Член виробничого кооперативу.
Права:
Право діяти від імені товариства лише у разі видачі йому довіреності;
Право на одержання інформації про діяльність акціонерного товариства;
Право на участь в діяльності загальних зборів членів;
Право на участь в діяльності загальних зборів учасників.
28.
Особи,
які
мають
корпоративні
щодо
таких
корпоративних організацій мають назву:
Корпоративна організація:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Акціонерне товариство;
Виробничий кооператив.
Товариство з обмеженою відповідальністю;
Командитне товариство.
Особа, яка має корпоративні права:
Учасник;
Вкладник;
Акціонер;
Член.
29. Корпоративними правами таких суб’єктів є:
Суб’єкти корпоративних прав:
Акціонера;
Учасника товариства з обмеженою відповідальністю;
Вкладника командитного товариства;
Члена виробничого кооперативу.

Корпоративні права:
1. Право на участь у розподілі прибутку;
2. Право на виплату вартості паю у разі виходу;
3. Обидва права;
4. Жодне із прав.
30.
Особа
безумовно
користується
переважним
корпоративним правом, якщо вона є учасником такого господарського
товариства:
Учасник господарського товариства:
1.
2.
3.
4.

Акціонер публічного акціонерне товариство;
Акціонер приватного акціонерне товариство;
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю.
Вкладник командитного товариства.
Переважне право:

1. Переважне право придбання частки (акцій), які пропонуються до продажу
третій особі;
2. Переважне право придбання частки (акцій) при збільшенні статутного
капіталу.
3. Обидва ці права;
4. Жодне із цих прав.
31.
Особа, яка має корпоративні права може одержувати
таку інформацію про діяльність товариства, якщо вона є учасником
(акціонером, вкладником):
Вид господарського товариства:
1. Акціонерного товариства;
2. Товариства з обмеженою відповідальністю;
3. Командитного товариства;

4. Повного товариства.
Обсяг інформації про діяльність товариства:
1.
2.
3.
4.
5.

Лише річні звіти та баланси;
Протоколи зборів;
Обидва види інформації;
Також інші види інформації;
Немає правильної відповіді.

Перелік задач із Корпоративного права України
Задача 1.
На розгляд господарського суду подано позов про стягнення суми
заборгованості щодо виплати вартості частини майна товариства з обмеженою
відповідальністю з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми.
У підтвердження своїх вимог учасник товариства С. покликався на те, що з
моменту його виходу із товариства минуло вже півтора року, а виплата йому не
проведена.
Товариство заперечило позов у частині стягнення індексу інфляції та трьох
процентів річних, вважаючи, що між ним та його учасником С. виникли корпоративні
відносини, на які не поширюються загальні положення про зобов’язання, і зокрема
положення ст. 625 Цивільного кодексу України.
Окрім того, представник товариства повідомив, що між відповідачем та С. не
було спору щодо розміру суми виплати, однак товариство не мало можливості
своєчасно сплатити відповідну вартість частини майна, оскільки позивач не з’являвся
у товариство після прийняття рішення загальними зборами про здійснення виплати,
місце його проживання (знаходження) як і реквізити його рахунку були невідомі, з
товариством не було погоджено порядок виплати встановленої суми.
Таким чином, на думку товариства суд повинен відмовити у стягненні індексу
інфляції та трьох процентів річних у зв’язку із відсутністю прострочення у його діях.
Визначіть правову природу відносин, що виникли між товариством з обмеженою
відповідальністю та його учасником. Чи поширюються на ці відносини загальні
положення про цивільні зобов’язання?
Задача 2.
На розгляд господарського суду подано позов Н. до В. про
визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій між позивачем і відповідачем та
про зобов’язання відповідача укласти договір купівлі-продажу акцій із позивачем на
умовах, визначених у попередньому договорі між ними.
Господарський суд припинив провадження у справі з покликанням на
рекомендації Президії ВГС України № 04-5/14 «Про практику застосування
законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» відповідно
до яких, відносини пов’язані з обігом акцій, до корпоративних не належать. Як
встановлено господарським судом, позивач оспорює правочини щодо обігу акцій, як
речей.
Розкрийте суть корпоративних відносин. Чи належать відносини щодо купівліпродажу акцій, які виникають між акціонерами, до корпоративних?
Задача 3.
Обгрунтовуючи вимогу про визнання недійсним рішення загальних
зборів акціонерного товариства, акціонер Т. зіслався на порушення товариством під
час проведення зборів його прав, встановлених у ст. 2 Кодексу законів про працю
України.
Господарський суд відмовив у задоволенні позову на тій підставі, що відносини
між позивачем та відповідачем є суто корпоративними, тобто такими, що грунтуються
на відносинах участі позивача у статутному капіталі відповідача-емітента як
господарського товариства, а тому на них не поширюється дія трудового
законодавства.
Чи належать до корпоративних відносин трудові відносини? Чи поширюється на
трудові відносини дія корпоративного законодавства?
Задача 4.

Учасниця товариства з обмеженою відповідальністю Б. звернулася

до господарського суду із позовом про поновлення її порушених корпоративних прав, і
просила суд визнати незаконним та скасувати рішення міської ради про оформлення
права власності на майновий комплекс за колективним підприємством, а також
визнати незаконним і скасувати свідоцтво про право власності на майновий комплекс,
видане колективному підприємству.
В обгрунтування своїх вимог Б. зазначила, що товариство з обмеженою
відповідальністю, учасницею якого вона є, було замовником за договором підряду на
будівництво майнового комплексу, що підтверджується актом прийняття його в
експлуатацію. Будівництво здійснювалося на земельній ділянці, переданій товариству
у власність для ведення будівництва. Таким чином, право власності на збудований
майновий комплекс повинно було набути товариство. Разом з тим, рішенням міської
ради право власності на вказаний об’єкт було оформлено не на ім’я замовника
(товариства), а за колективним підприємством, яке виступало генеральним
підрядником.
Постановляючи рішення, господарський суд встановив, що відповідно до ст. 26
Закону України «Про господарські товариства» об’єктами права власності товариства
з обмеженою відповідальністю, яке є юридичною особою, вважаються грошові та
майнові внески його засновників, а також майно, набуте внаслідок господарської
діяльності. У процесі своєї господарської діяльності товариство здійснило будівництво
майнового комплексу, на земельній ділянці, яка надана йому у власність, тобто
створило основні засоби, які налажать товариству. Своїм рішенням про оформлення
права власності за іншим суб’єктом господарювання, міська рада порушила право
учасників товариства на належне їм майно, створене в процесі підприємницької
діяльності товариства, тобто порушила їхні корпоративні права.
Розкрийте суть (ознаки) корпоративних прав. Чи належить до корпоративних прав
учасників право власності на майно, набуте у процесі здійснення підприємницької
діяльності господарським товариством?
Задача 5.
Господарський суд задоволив позов Я. до акціонерного товариства
про визнання недійсним рішення зборів акціонерів через недотримання порядку їх
проведення. Недотримання порядку проведення зборів акціонерів полягало у тому, що
передання прав окремих акціонерів їх представникам для участі у цих зборах
відбулося з порушенням встановленої форми.
На дослідження господарського суду було надано копії довіреностей окремих
акціонерів, якими їх представники були уповноважені на участь у загальних зборах та
голосування за рішення, винесені у порядок денний. Із цих довіреностей було
встановлено, що їх посвідчили посадові особи сільських рад, тих населених пунктів, де
проживали акціонери.
Чи може бути передано право на участь у загальних зборах акціонерів, як
особисте немайнове право, іншій особі? Ким може бути посвідчено довіреність на
право участі в загальних зборах акціонерів?
Задача 6.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю Р. звернувся до
господарського суду із позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів
учасників, на тій підставі, що воно було прийнято неправомочним складом, так як
відповідно до протоколу загальних зборів на них були присутні учасники, які в
сукупності володіють 63 відсотками голосів. При чому, частка учасника К., яка була
врахована на час проведення зборів, складала менше 10 відсотків. ЇЇ дійсного розміру
було недостатньо для правомочності зборів.
На підтвердження своїх вимог Р. навів резолютивну частину рішення одного із
районних судів, відповідно до якої частку учасника К. було зменшено із 10 до 5
відсотків внаслідок поділу спільного майна подружжя. Оскільки, частка учасника К.,
який брав участь у спірних загальних зборах, стала меншою, то збори не можна
вважати правомочними.

Заперечуючи позов, представник товариства звернув увагу на те, що на момент
проведення зазначених загальних зборів учасників до Єдиного державного реєстру не
були внесені відомості щодо рішення районного суду. Товариство керувалося
відомостями, які були в реєстрі під час проведення зборів.
Господарський суд відмовив у задоволенні позову. В мотивувальній частині
рішення було зазначено: відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відомості про склад учасників та розмір
їхніх часток є відомостями, що включаються до Єдиного державного реєстру. Якщо
відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до
нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з
третьою особою, доки до них не внесено ніяких змін. Як вбачається з матеріалів
справи, до Єдиного державного реєстру було включено відомості про те, що К.
належить частка в розмірі 10 відсотків статутного капіталу цього товариства. Змін до
Єдиного державного реєстру на час проведення загальних зборів не вносилось. Таким
чином, суд вважає достовірними дані, що містилися в Єдиному державному реєстрі.
Розкрийте правове значення відомостей з Єдиного державного реєстру для
здійснення корпоративних прав. Визначіть момент з якого зміни до установчих
документів товариства, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного
реєстру, набирають чинності. Чи набули зміни до установчих документів чинності, і чи
можуть вони бути використані при вирішенні даного спору?
Задача 7.
Господарський суд припинив провадження у справі на тій підставі,
що вимога позивача не може бути предметом розгляду у суді.
Позивач Ф. звернувся до господарського суду з вимогою про визнання недійсним
рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю у
зв’язку з тим, що він не був повідомлений про скликання загальних зборів, а також його
відсутність вплинула на правомочність вищого органу управління.
Постановляючи ухвалу, господарський суд встановив той факт, що на момент
подання позовної заяви Ф. уже не був учасником товариства, оскільки звернувся у
встановленому порядку з заявою про вихід із нього.
На обгрунтування ухвали господарський суд покликався на рішення
Конституційного Суду України у справі № 1-17/2001, відповідно до якого судам не
підвідомчі скарги на акти і дії об’єднань громадян, які відповідно до закону, статуту
належать до їх внутріорганізаційної діяльності чи компетенції, а тому незгода позивача
з рішенням загальних зборів товариства, що прийняте у встановленому порядку, не
може бути предметом розгляду в суді.
Проаналізуйте позицію суду з точки зору забезпечення права на захист. Чи
підлягає вимога Ф. розгляду господарським судом?
Задача 8.
Акціонеру Д. відмовлено у задоволенні позову про зобов’язання
товариства до скликання позачергових загальних зборів акціонерів.
У позовній заяві Д. зазначив, що він є акціонером, який володіє більш ніж 10
відсотками акцій, а тому має право на скликання позачергових загальних зборів.
Заперечуючи позов, акціонерне товариство відзначило, що на момент скликання
позачергових загальних зборів відповідно до іншого рішення господарського суду
частка акціонера Д. складала 7 відсотків. Зокрема, господарським судом в іншій справі
було визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів про збільшення
статутного капіталу товариства, внаслідок якого частка акціонера Д. зросла більше 10
відсотків.
На підтвердження своєї вимоги Д. відзначив, що хоч таке рішення попередньо і
було прийнято судом, відомості про нього не були внесені у реєстр, а тому його слід
вважати таким, що має кількість акцій більше 10 відсотків, що відображено у реєстрі.
Обгрунтовуючи своє рішення, господарський суд встановив, що в силу норм ЦК

України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з
його недійсністю. Правочин вважається недійсним з моменту його вчинення. Відтак,
господарський суд, визнавши недійсним рішення загальних зборів акціонерів в частині
збільшення статутного капіталу, тим самим встановив факт недійсності цього рішення
з моменту його прийняття. Фактично та обставина, що на час скликання Д. загальних
зборів реєстр акціонерного товариства не був приведений у відповідність із рішенням
суду не має значення, оскільки вона не спростовує недійсність рішення зборів
акціонерів з моменту його прийняття та не доводить правомірність набуття Д. у
власність більшої кількості акцій.
Охарактеризуйте такий спосіб захисту корпоративних прав як визнання недійсним
рішення вищого органу управління. Чи поширюються правові наслідки недійсності
правочинів на рішення вищого органу управління товариства?
Задача 9.
Господарський суд відмовив у задоволенні позову акціонерного
товариства. Позивач просив суд припинити дії, що порушують право та створюють
загрозу його порушення, а саме: визнати незаконним скликання загальних зборів
акціонерів акціонером У.
Акціонерне товариство обґрунтовувало свої вимоги відсутністю в акціонера У.
достатньої кількості голосів для того, щоб згідно із законом, набути право на скликання
зборів акціонерів з ініціативи самого акціонера.
Мотивуючи відмову узадоволенні позову господарський суд вказав на таке:
- припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту, полягає у припиненні
триваючого цивільного правопорушення, яке продовжує тривати і впливати на
суб’єктивні права, свободи та законні інтереси особи;
- вимога позивача про визнання незаконним скликання загальних зборів не є
тотожною вищевказаному способу захисту, фактично є вимогою про визнання
незаконноми дій акціонера; проте такого способу захисту прав норми
Цивільного і Господарського кодексів України або іншого законодавства, не
містять;
- предмет заявленого позову не є законним способам захисту прав.
Перелічіть відомі вам способи захисту корпоративних прав. Чи належить до
способів захисту корпоративних прав вимога, зазначена у позовній заяві?
Задача 10. Будучи акціонером товариства П., товариство з обмеженою
відповідальністю В. звернулося до господарського суду із позовом про визнання
недійсним договору, укладеного між акціонерними товариством П. та його
контрагентом - акціонерним товариством Д.
Місцевий господасрький суд відмовив у задоволенні позову на тій підставі, що
законодавством не передбачено право акціонера звертатись до суду за захистом прав
акціонероного товариства, крім випадків, коли він уповноважений на це відповідним
акціонерним товариством, або якщо таке право надається йому статутом товариства.
Акціонер може захищати лише свої безпосередні права чи охоронювані законом
інтереси у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонерним
товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього
товариства. Таким чином, у вирішенні спорів за позовом акціонера про захист прав
акціонерного товариства, в тому числі про визнання недійсними правочинів, вчинених
товариством, слід виходити з того чи уповноважений акціонер на представництво
інтересів акціонерного товариства. Відсутність таких повноважень є підставою для
відмови у задоволенні позову.
Оскарживши рішення місцевого господарського суду до апеляційного
господарського суду, позивач наголошував на тому, що договір, укладений
акціонерним товариством з іншим суб’єктом господарювання регулює не лише
відносини між ними, але й впливає на права та обов’язки всіх акціонерів, реалізацію

інтересів яких він здійснює.
Дайте правовий аналіз доводам позивача та місцевого господарського суду. Чи
передбачена законодавством України можливість учасника товариства звертатися за
захистом прав самого товариства?
Задача 11. Акціонер О. звернувся до господарського суду з позовом про
визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів. О. вказував на те, що з
питань 7-10 порядку денного було прийнято одне спільне рішення. Окремо ці питання
на обговорення не ставилися, рішення щодо кожного із них зокрема не приймалися.
Було прийнято одне рішення, яке стосувалося трьох питань загалом.
Господарський суд відмовив у задоволенні позову, встановивши, що питання 7-10
порядку денного взаємопов’язані, рішення було прийняте за згодою учасників зборів,
заперечень від акціонерів не надходило, це рішення прийнято правомочними зборами
і воно не призвело до істотного порушення прав акціонерів, у тому числі прав
позивача.
Проаналізуйте зміст права акціонера на участь вищому органі управління
акціонерним товариством. Чи може суд відмовити у задоволенні вимоги акціонера про
оскарженя рішення загальних зборів, якщо ним буде встановлено порушення порядку
проведення зборів акціонерів?
Задача 12. На розгляд господарського суду подана позовна заява, в якій
акціонер П. просить суд визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів
акціонерів, які були скликані з ініціативи акціонерів, які володіють більш ніж 10
відсотками привілейованих акцій.
Позивач стверджує, що він не отримав персонального повідомлення про
скликання загальних зборів, у зв’язку з чим, був позбавлений можливості взяти участь
у них. Окрім того, позивач вважає, що проведення загальних зборів акціонерного
товариства, місцезнаходження якого у Львові, в м. Києві порушує його права як
акціонера, оскільки він був позбавлений наданої йому законом можливості брати
участь у голосуванні.
Представник акціонерного товариства у запереченні на позов вказав, що
законодавством України про акціонерні товариства не встановлено обов’язку вручити
повідомлення про скликання загальних зборів, а лише направити його акціонерові. Про
те, що таке повідомлення П. направлялося є підтвердження про відправлення
поштового повідомлення. Щодо проведення загальних зборів у м. Києві, то чинне
законодавство не містить імперативних норм про необхідність проведення загальних
зборів акціонерів лише за за місцем знаходження акціонерного товариства, а особа,
що ініціювала проведення загальних зборів обмежена лише обов’язковістю
проведення таких зборів на території України.
Опишіть порядок організації та проведення загальних зборів акціонерів.
Чи порушило акціонерне товариство вимоги чинного законодавства щодо
порядку організації та проведення загальних зборів акціонерів?
Задача 13. Акціонер Л. звернувся до господарського суду із позовом про
визнання недійсними усіх рішень, які були прийняті на засіданні загальних зборів
акціонерів.
Підставою для такої вимоги було зазначено зміст порядку денного, який
виносився на голосування. Зокрема, останнім питанням порядку денного було
зазначено «Різне». На його думку, таке формулювання порядку денного порушує
право Л. на участь в управлінні акціонерним товариством, оскільки у нього була
відсутня можливість підготуватися до розгляду такого питання.
Охарактеризуйте вимоги законодавства про акціонерні товариства до
формування та змісту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Чи обґрунтованою є вимога акціонера Л. щодо формулювання змісту порядку
денного загальних зборів акціонерів?
Задача 14. Місцевим господарським судом відмовлено у задоволенні позову
Н. про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з
обмеженою відповідальністю.
У позовній заяві Н. зазначав, що він був відсутній на загальних зборах учасників
товариства. Його частка у статутному капіталі становить 7 відсотків. На зборах були
зареєстровані учасники, сукупна кількість голосів яких, з урахуванням його частки,
складала 63 відсотки. Оскільки Н. не було на зборах учасників товариства, вони не
можуть вважатися правомочними.
Під час розгляду справи місцевим господарським судом, було встановлено, що
на зборах учасників, які відбувалися 27 березня, був зареєстрований представник Н.,
чиї повноваження на участь у голосуванні засвідчувалися нотаріально посвідченою
довіреністю. У довіреності було визначено як повинен голосувати представник щодо
кожного питання порядку денного. Представник Н. голосував чітко у відповідності до
виданих йому повноважень і не відхилився від них.
В апеляційній скарзі учасник Н. вказував на те, що повноваження його
представника на момент проведення загальних зборів уже були припинені, що
підтверджується нотаріально посвідченою заявою від 21 березня про скасування дії
довіреності на представництво інтересів у загальних зборах учасників товариства з
обмеженою відповідальністю.
При дослідженні зазначеної заяви апеляційним судом, було встановлено, що про
її існування на момент проведення загальних зборів не було відомо ні товариству, ні
самому представнику учасника Н.
Визначіть момент припинення дії довіреності на участь у голосуванні в загальних
зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Чи можна вважати збори
учасників товариства з обмеженою відповідальністю правомочними за умови, якщо
про скасування дії довіреності не було відомо представнику і товариству, та чи у таких
випадках має значення як голосував представник?
Дайте правовий аналіз ситуації.
Задача 15. Відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства з
обмеженою відповідальністю учасника Ш. було виключено зі складу товариства.
Підставою для виключення було вказано небажання Ш. голосувати «за» внесення змін
до статуту товариства та їх реєстрацію у державному реєстрі. Зміни були викликані
вступом до товариства нових учасників, який був попередньо підтриманий Ш.
Оскарживши до суду рішення товариства про його виключення, Ш. наголосив на
тому, що розмір його частки у статутному капіталі товариства становить 46, 5 відсотків.
На загальних зборах, які приймали рішення про його виключення, Ш. був відсутній. За
його переконанням, рішення про виключення є незаконним, оскільки було прийнято
неправомочними загальними зборами, у яких взяли участь учасники, що в сукупності
володіють 54, 5 відсотками голосів.
Представник товариства у господарському суді заперечив доводи позивача,
покликаючись на положення ст. 59 Закону України «Про господарські товариства»,
згідно із якою при вирішенні питання про виключення учасника товариства з
обмеженою відповідальністю, рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної
кількості голосів учасників. За виключення Ш. із товариства голосували усі присутні на
зборах, тобто учасники, яким належать 54, 5 відсотка загальної кількості голосів.
Вирішіть спір. Чи має значення для прийняття рішення про виключення учасника
з товариства з обмеженою відповідальністю кількість пристуніх на зборах, якщо «за»
відповідне рішення проголосували учасники, які в сукупності володіють більш ніж 50

відсотків голосів?
Задача 16. К. належить частка у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю в розмірі 17 відсотків. Він звернувся до М. в суд з вимогою про
переведення на нього прав за договорами відступлення часток у статутному капіталі
товариства.
На обгрунтування свого позову К. зазначив, що Р. за договором купівлі-продажу
відступив належну йому частку у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю учаснику М. Окрім того, на підставі довіреності, виданої йому
учасником В., уклав з М. договір дарування частки довірителя.
К. вимагав перевести права та обов’язки за цими договорами на нього, оскільки
при укладанні договору купівлі-продажу було порушено його право переважної купівлі
частки, передбачене у ст. 147 Цивільного кодексу України, а в довіреності від імені В.
не було вказано ім’я обдаровуваного.
К. наголосив на тому, що Р., укладаючи договір-купівлі продажу частки не
повідомив його про свій намір, тому він не зміг здійснити своє переважне право купівлі.
Договір дарування, на думку К., був укладений на підставі недійсної довіреності. Згідно
із ч.4 ст. 720 Цивільного кодексу України доручення на укладення договору дарування,
в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.
Заперечуючи позов, М. вказав на те, що уразі якщо бажання придбати частку в
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю виявляють одночасно
два чи більше учасники, право вибору покупця належить продавцеві частки. Навіть
якщо б К. було повідомлено про намір продати частку, Р. обрав би в якості покупця М.
Необхідності повідомляти інших учасників про намір продати частку у Р. не було,
оскільки він зажди б надав перевагу М., який теж був учасником товариства на день
продажу. Ці пояснення Р. підтвердив у суді.
Щодо договору дарування, то на нього право переважної купівлі частки не
поширюється, а довіреність, на підставі якої діяв Р., мала загальний характер, була
генеральною, оскільки містила право повіреного на укладання будь-яких договорів із
будь-якими контрагентами.
Розкрийте зміст права переважної купівлі частки у статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю та його сферу застосування. Кому надається перевага
у здійсненні цього права, якщо бажання придбати частку одночасно виявили кілька
учасників? Чи підлягає позов К. задаоволенню?
Запропонуйте вирішення спірної ситуації.
Задача 17. Між товариством з додатковою відповідальністю та його учасником
Ш. виник спір щодо розміру виплати, яка має бути йому проведена у зв’язку із виходом
із товариства. Учасник Ш. вважав, що виплата повинна бути проведена з урахуванням
ринкової вартості майна товариства; на думку товариства, виплата здійснюється на
основі балансової вартості.
За клопотанням Ш. місцевий господарський суд признав судово-економічну
експертизу для визначення ринкової вартості об’єктів нерухомості належних
товариству. З урахуванням висновку експерта, судом постановлено рішення про
виплату вартості частини майна товариства та частини його прибутку, отриманого у
році виходу.
Під час розгляду справи у місцевому господарському суді товариство
заперечувало необхідність проведення такої експертизи.
Оскарживши рішення місцевого суду до апеляційного господарського суду,
відповідач звернув увагу на те, що при визначенні вартості частини майна, яка має
виплачуватися учаснику товариства у разі виходу, має враховуватися вартість не
лише активів (об’єктів нерухомості), але й пасивів (зобов’язань) товариства. У зв’язку з
цим, на думку представника товариства, еспертне дослідження мало б проводитися

щодо усього майна товариства, включаючи його зобов’язання, а не лише щодо об’єктів
нерухомості.
Апеляційний господарський суд призначив судово-економічну експртизу для
визначення вартості усього майна товариства, поклавши судові витрати, пов’язані із її
проведенням, порівну на обидві сторони. Товариство оплатило покладений на нього
розмір судових витрат, а позивач Ш. відмовився від такої оплати. Через неповну
оплату проведення експертизи, експертна установа повернула матеріали судової
справи апеляційному господарському суду з відмовою від проведення еспертизи.
Апеляційний господарський суд постановив нове рішення, яким стягнув із
товариства вартість частини його майна на основі даних балансу.
Дайте правову оцінку діям господарських судів. З урахуванням яких даних
повинна проводитися виплата частини майна товариства його учаснику у зв’язку з
виходом?
Задача 18. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю Л. звернувся з
позовом у господарський суд з вимогою про виплату йому вартості частини майна
товариства, пропорційної розміру його частки, та частини прибутку, отриманого
товариством у році виходу.
В позовній заяві Л. зазначив, що направив поштовим повідомленням із врученням
заяву про вихід із товариства ще два роки тому. Про те, що товариство отримало його
заяву він має підтвердження із пошти. Незважаючи на це, виплата йому не проведена,
а усі рішення загальних зборів учасників приймаються з урахуванням його частки.
Представник товариства з обмеженою відповідальністю пояснив, що Л.
продовжує бути учасником товариства, оскільки його заява не розглядалася на
загальних зборах учасників, відомості про його вихід не внесені до Єдиного
державного реєстру. Окрім того, заяву Л. не можна вважати достовірною, оскільки його
підпис на ній не завірений нотаріально, а відповідна вимога міститься в законі.
Проаналізуйте доводи представника товариства. Чи потребує підпис на заяві про
вихід із товариства завірення нотаріусом? З якого моменту учасник товариства з
обмеженою відповідальністю вважається таким, що вийшов із нього?
Задача 19. На розгляд господарського суду надійшла позовна заява учасника
товариства з обмеженою відповідальністю, частка якого перевищує 20 відсотків, про
зобов’язання товариства до скликання загальних зборів з метою затвердження
фінансових звітів за попередні роки та виплату дивідендів.
Учасник Б. наголошував на тому, що йому та іншим учасникам уже кілька років
поспіль не виплачуються дивіденди, оскільки товариство не проводить загальних
зборів, і в зв’язку з цим, не приймає необхідні рішення для виплати дивідендів.
У письмовому відзиві на позовну заяву товариство повідомило, що вирішення
питання про виплату дивідендів належить до виключної компетенції вищого органу
управління товариства з обмеженою відповідальністю. Суд не має права втручатися у
внутрішню господарську діяльність товариства. Право на одержання дивідендів має
умовний характер, а тому може бути реалізовано учасниками товариства лише за
умови прийняття відповідних рішень зборами учасників.
Розкрийте зміст права учасника товариства з обмеженою відповідальністю на
отримання дивідендів. Чи може учасник захистити своє право на отримання дивідендів
у судовому порядку? Чи підлягає задоволенню вимога учасника Б.
Вирішіть задачу.
Задача № 20. Учасник повного товариства А. звернувся до господарського суду
із позовом про визнання недійсним рішення товариства та скасування державної
реєстрації змін до установчого документа.
Під час розгляду справи, судом встановлено, що на зборах учасників повного

товариства були присутні три учасники, сукупна частка яких у статутному капіталі
становила 59 відсотків. Учасник А., щодо якого прийнято рішення про виключення, та
ще два інших учасники були відсутні на зборах. Про час і місце проведення зборів, а
також порядок денний їх було повідомлено належним чином. Окрім того, А.
попередньо тричі не з’являвся на збори учасників, які мали намір розширити предмет
діяльності товариства за рахунок додаткових видів діяльності, шляхом внесення
доповнень до засновницького договору.
Усі присутні на зборах учасників повного товариства одностайністю голосів
прийняли рішення про виключення А. зі складу учасників повного товариства.
Підставою для виключення було зазначено відсутність А. на зборах учасників
товариства протягом трьох разів поспіль без будь-якої причини, що створило
перешкоди товариству у досягненні його цілей.
Учасник А. обгрунтовував свої вимоги тим, що відповідно до ч.1 ст. 121
Цивільного кодексу України управління діяльністю повного товариства здійснюється за
спільною згодою всіх учасників. Збори учасників повного товариства без його участі не
можна вважати правомочними, оскільки на них були присутні учасники, розмір сукупної
частки яких у статутному капіталі менше 60 відсотків.
На заперечення доводів позивача, представник повного товариства звернув
увагу суду на положення п. 8.5.1. засновницького договору, відповідно до якого
учасника товариства може бути виключено, якщо за це рішення проголосували
учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками кількості голосів учасників
товариства.
Яке рішення має постановити господарський суд?

