
 

Типова задача на іспит з корпоративного права 

 

(для розв’язку буде запропонована задача, що ґрунтується на матеріалах 

курсу «Корпоративне право» з урахуванням орієнтовного переліку питань для 

підготовки до іспиту) 

 

Громадяни (п’ятеро фізичних осіб) вирішили створити господарське 

товариство, яке б займалося реалізацією продуктів харчування населенню. 

Який вид товариства є найбільш оптимальним, якщо засновники бажають 

урахувати такі фактори:  

незначні вимоги до розміру статутного капіталу;  

мінімальний ризик для приватного майна учасників товариства у разі 

негараздів в його діяльності;  

відсутність в учасників обов’язку персональної участі в діяльності 

товариства;  

можливість формування виконавчого органу не лише з учасників 

товариства, а й з найманих працівників. 

Дайте фахову відповідь та обґрунтування з посиланням на чинне 

законодавство. 

1. Для яких видів господарських товариств встановлені нормативні 

вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу? 

2. Охарактеризуйте види вкладів до статутного капіталу 

підприємницького товариства? Який правовий режим вкладів? 

3. Назвіть органи управління підприємницького товариства та 

охарактеризуйте порядок їх формування та компетенцію. 

 

Розв’язок задачі повинен включати: 

Посилання на чинне законодавство. Обґрунтування усіх висновків щодо 

задачі повинно містити як власний аналіз, так і обов’язкове посилання на 

відповідну норму права. До задачі будуть додані певні теоретичні питання у 



розвиток її окремих положень. Студент повинен дати повну та вичерпну 

відповідь на поставлені питання. 

Критерії оцінювання: 

50 – повна відповідь на усі поставлені питання. При розв’язку задачі 

зроблено усі правильні посилання на норми чинного законодавства. Наведений 

власний авторський аналіз пропонованої до вирішення задачі (належне 

обґрунтування висновків). 

45 – повна відповідь на усі поставлені питання. При розв’язку задачі 

зроблено правильні посилання на норми чинного законодавства. Наведений 

власний авторський аналіз пропонованої до вирішення задачі (належне 

обґрунтування висновків). Студент дав правильну відповідь на всі питання, що 

базується на знаннях курсу, але не цілком повну. 

40 - правильна відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується 

на всіх складових джерелах вивчення. Наприклад, студент знав нормативно-

правовий акт та (або) судову практику (роз’яснення вищих судових інстанцій), 

але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі (або навпаки). У 

підсумку не здійснено належного авторського аналізу (обґрунтування) 

розв’язку задачі.  

31 – виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на 

питання задачі, або відповідь базується тільки на одному із рекомендованих 

джерел вивчення матеріалу, відсутні посилання на норму законодавства, що 

підлягає застосуванню, на відповідні роз’яснення вищих судових інстанцій. У 

підсумку не здійснено належного авторського аналізу (обґрунтування) 

розв’язку задачі. 

26 – виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді 

на питання задачі та не назвав норми законодавства, що підлягають 

застосуванню, відповідні роз’яснення вищих судових інстанцій. У підсумку не 

здійснено належного авторського аналізу (обґрунтування) розв’язку задачі. 

Однак дано правильні відповіді на окремі питання до задачі. 

0 – виставляється студенту, який виявив значні прогалини в знаннях 

основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 



передбачених задачею завдань, незнайомий з основною юридичною 

літературою з курсу, не назвав норми законодавства, що підлягають 

застосуванню, відповідні роз’яснення вищих судових інстанцій. У підсумку 

відсутній правильний розв’язок задачі та правильні відповіді на поставлені до 

неї запитання. 

 

Орієнтовний  перелік питань для підготовки до іспиту з корпоративного 
права 

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.  

62. Правове положення члена кооперативу. 

63. Органи управління кооперативу.  

64. Правовий режим майна кооперативу. Джерела формування майна 

кооперативу. Фонди кооперативу. Паї членів кооперативу.  

65. Ліквідація кооперативу: правові підстави, способи, правові наслідки. 

66. Правове положення кооперативних об’єднань. Види кооперативних 

об’єднань.  

67. Поняття, підстави набуття державою корпоративних прав. Правове 

положення державної акціонерної компанії. 

 


