
Питання на модуль 

Корпоративне право 

 

1. Поняття корпоративного права.  

2. Джерела корпоративного права.  

3. Поняття, ознаки та система корпоративного законодавства.  

4. Локальні корпоративні акти. Корпоративні звичаї. 

5. Корпоративні відносини: поняття, правова природа, ознаки, види.   

6. Поняття господарської корпорації як юридичної особи. Ознаки 

господарської корпорації.  

7. Види господарських корпорацій. 

9. Загальні засади та порядок створення господарських корпорацій.  

10. Правове становище засновника/засновників господарських корпорацій.  

11. Установчі документи господарських корпорацій.  

12. Поняття та правові ознаки господарських товариств. 

13. Засновники та учасники товариства. Створення господарських товариств. 

Установчі документи товариства: статут, засновницький договір. 

14. Державна реєстрація господарських товариств. 

15. Органи управління господарськими товариствами. Посадові особи 

господарських товариств.  

16. Джерела формування та правовий режим майнової основи 

господарювання господарського товариства.  

17. Правовий режим вкладів засновників та учасників господарського 

товариства.  

18. Поняття, ознаки, правова природа корпоративних прав. Види  

корпоративних прав. 

19. Корпоративні обов’язки. Відповідальність за невиконання/неналежне 

виконання таких обов’язків. 

20. Зловживання корпоративними правами. 

21. Підстави, способи та порядок припинення господарських товариств.  



22. Припинення господарських товариств з правонаступництвом: злиття, 

приєднання, поділ, виділ, перетворення.  

23. Ліквідація господарських товариств: підстави, порядок, правові наслідки. 

24. Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи. 

25. Типи акціонерних товариств. Публічні акціонерні товариства. Приватні 

акціонерні товариства. Акціонерне товариство з одним акціонером. 

26. Заснування акціонерних товариств. Етапи створення акціонерного 

товариства.  

27. Органи управління акціонерним товариством.  

28. Правовий режим та джерела формування майна (капіталу) акціонерного 

товариства. Статутний і власний капітал акціонерного товариства.  

29. Поняття, ознаки та види акцій акціонерного товариства.  

30. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. 

Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів. 

31. Права акціонерів – власників простих акцій.  

32. Права акціонерів – власників привілейованих акцій.  

33. Переважні права акціонерів. 

39. Обов’язки акціонерів. 

40. Припинення акціонерного товариства з правонаступництвом: злиття, 

приєднання, поділ, перетворення.  

41. Ліквідація акціонерного товариства. Черговість задоволення вимог 

кредиторів у разі ліквідації акціонерного товариства. 

42. Поняття, ознаки товариства з обмеженою відповідальністю як юридичної 

особи. 

43. Створення товариства з обмеженою відповідальністю.  

44. Органи товариства з обмеженою відповідальністю. 

45. Вихід, виключення з товариства з обмеженою відповідальністю: 

підстави, правові наслідки. 

46. Підстави, способи, порядок та правові наслідки припинення товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

47. Поняття, ознаки товариства з додатковою відповідальністю. 



48. Поняття повного товариства. Засновницький договір повного товариства. 

Ведення справ повного товариства. 

49. Вихід, виключення учасника з повного товариства: підстави, правові 

наслідки. 

50. Відповідальність учасників за боргами повного товариства.  

51. Поняття командитного товариства. Засновницький договір командитного 

товариства. 

57. Правове положення вкладників та повних командитів командитного 

товариства. 

58. Управління справами командитного товариства. 

59. Особливості припинення командитного товариства. 

60. Ознаки та правова природа кооперативу. Види кооперативів за 

законодавством України. 

61. Порядок створення кооперативу. Статут кооперативу. Державна 

реєстрація кооперативу.  

 


