
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО. 

1. Поняття та характеристика корпоративного права. 

2. Соціальні регулятори корпоративних відносин. 

3. Поняття, ознаки та система корпоративного законодавства. 

4. Локальні корпоративні акти: види, правова природа, значення. 

5. Корпоративні звичаї.  

6. Роль та значення судової практики у регулюванні 

корпоративних відносин. 

7. Поняття, правова природа, ознаки корпоративних відносин.  

8. Види корпоративних відносин.  

9. Поняття, правова природа, види корпоративних спорів. 

10. Поняття та правові ознаки юридичної особи корпоративного 

типу 

11. Види юридичних осіб корпоративного типу. 

12. Поняття та правові ознаки господарських товариств. 

13. Засновники та учасники господарського товариства.  

14. Порядок створення господарських товариств.  

15. Установчі документи товариства: статут, засновницький 

договір. 

16. Органи управління господарськими товариствами: загальна 

характеристика. 

17. Посадові особи господарських товариств. Відповідальність 

посадових осіб господарських товариств. 

18. Джерела та правові підстави формування майнової основи 

господарювання господарського товариства.  

19. Фонди господарського товариства: порядок формування, види. 

20. Правовий режим вкладів засновників та учасників 

господарського товариства.  

21. Правовий режим статутного (складеного) капіталу.  

22. Поняття, ознаки, правова природа корпоративних прав.  

23. Види  корпоративних прав. 

24. Корпоративні обов’язки. Відповідальність за 

невиконання/неналежне виконання корпоративних обов’язків. 

25. Корпоративні договори: поняття, правова природа, види.  

26. Укладення, зміст, виконання корпоративних договорів. 

27. Припинення діяльності та припинення господарських 

товариств: підстави та правові наслідки. 

28. Загальна характеристика підстав, способів та порядку 

припинення господарських товариств.  

29. Припинення господарських товариств з правонаступництвом: 

злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення.  

30. Ліквідація господарських товариств. 



31. Черговість задоволення вимог кредиторів господарського 

товариства.  

32. Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної 

особи. 

33. Публічні акціонерні товариства. 

34. Приватні акціонерні товариства.  

35. Акціонерне товариство з одним акціонером. 

36. Заснування акціонерних товариств. Етапи створення 

акціонерного товариства.  

37. Засновники акціонерного товариства.  

38. Договір про створення акціонерного товариства.  

39. Статут акціонерного товариства. 

40. Договір між акціонерами: правова природа, зміст, виконання.  

41. Загальні збори акціонерного товариства як вищий орган 

акціонерного товариства. 

42. Порядок скликання чергових загальних зборів акціонерного 

товариства. 

43. Порядок скликання позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства. 

44. Право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. 

45. Компетенція загальних зборів акціонерного товариства. 

46. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерного 

товариства. 

47.  Виконавчий орган акціонерного товариства: компетенція, 

порядок прийняття рішень. 

48. Наглядова рада акціонерного товариства. Створення наглядової 

ради акціонерного товариства. ,  

49. Компетенція наглядової ради акціонерного товариства. Порядок 

прийняття рішень наглядовою радою. 

50. Голова наглядової ради та Незалежний член наглядової ради 

акціонерного товариства. 

51. Комітети наглядової ради акціонерного товариства. 

Корпоративний секретар. 

52. Правовий режим та джерела формування майна (капіталу) 

акціонерного товариства.  

53. Статутний капітал акціонерного товариства. Порядок 

збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. 

54. Характеристика акції як цінного паперу акціонерного 

товариства. 

55. Емісія цінних паперів акціонерного товариства. Оплата цінних 

паперів акціонерного товариства. 

56. Придбання значного пакета акцій: порядок, правові наслідки. 



57. Придбання значного контрольного пакета акцій: порядок, 

правові наслідки. 

58. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за 

наслідками придбання контрольного пакета акцій. 

59. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за 

наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного 

контрольного пакета акцій. 

60. Придбання домінуючого контрольного пакета акцій: порядок, 

правові наслідки.  

61. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних 

паперів. 

62. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу 

акціонерів. 

63. Права акціонерів – власників простих акцій.  

64. Права акціонерів – власників привілейованих акцій.  

65. Переважні права акціонерів. 

66. Дивіденди акціонерного товариства: порядок виплати, 

обмеження на виплату дивідендів.  

67. Право на управління акціонерним товариством. 

68. Право на інформацію про діяльність акціонерного товариства.  

69. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є 

заінтересованість в акціонерному товаристві. 

70. Обов’язки акціонерів. 

71. Реорганізація акціонерного товариства з правонаступництвом 

шляхом злиття та поділу.  

72. Реорганізація акціонерного товариства з правонаступництвом 

шляхом перетворення та приєднання.  

73. Реорганізація акціонерного товариства з правонаступництвом 

шляхом виділу. 

74. Ліквідація акціонерного товариства.  

75. Черговість задоволення вимог кредиторів та акціонерів у разі 

ліквідації акціонерного товариства. 

76. Поняття, ознаки товариства з обмеженою відповідальністю як 

юридичної особи. 

77. Створення товариства з обмеженою відповідальністю.  

78. Правовий режим статутного капіталу товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

79. Збільшення, зменшення статутного капіталу товариства з 

обмеженою відповідальністю   

80. Статут товариства з обмеженою відповідальністю. 

81. Корпоративний договір учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю. 



82.  Корпоративні права учасника товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

83.  Корпоративні обов’язки учасника товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

84. Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю: 

порядок та періодичність скликання, компетенція. 

85. Порядок прийняття рішень загальними зборами товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

86. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю: 

склад, компетенція, порядок прийняття рішень.  

87. Представництво учасника товариства з обмеженою 

відповідальністю на підставі безвідкличної довіреності з корпоративних 

прав. 

88. Наглядова рада товариства з обмеженою відповідальністю.  

89. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі 

товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи на підставі 

договору. 

90. Спадкування частки учасника у статутному капіталі товариства 

з обмеженою відповідальністю. 

91. Вихід та виключення з товариства з обмеженою 

відповідальністю: підстави, правові наслідки. 

92. Захист прав кредиторів у разі виділу та припинення товариства 

з обмеженою відповідальністю. 

93. Підстави, способи, порядок та правові наслідки припинення 

товариства з обмеженою відповідальністю з правонаступництвом. 

94. Підстави, способи, порядок та правові наслідки припинення 

товариства з обмеженою відповідальністю без правонаступництва. 

95. Значні правочини та правочини із заінтересованістю в 

товаристві з обмеженою відповідальністю. 

96. Поняття, ознаки товариства з додатковою відповідальністю. 

97. Поняття повного товариства. Засновницький договір повного 

товариства.  

98. Управління повним товариством. Ведення справ повного 

товариства.  

99. Порядок та правові наслідки відступлення учасником повного 

товариства частки (її частини) іншим учасникам або третім особам. 

100. Вихід, виключення учасника з повного товариства: підстави, 

правові наслідки. 

101. Відповідальність учасників за боргами повного товариства. 

102. Поняття командитного товариства. Засновницький договір про 

командитне товариство. 

103. Права, обов’язки та відповідальність вкладників командитного 

товариства. 



104. Управління справами командитного товариства. 

105. Особливості припинення командитного товариства. 

106. Поняття, ознаки та види кооперативів.  

107. Порядок створення кооперативу. Локальні акти кооперативу. 

108. Правовий режим майна кооперативу. Джерела формування 

майна кооперативу.  

109. Права та обов’язки члена кооперативу. 

110. Дохід кооперативу та його розподіл.  

111. Паї членів кооперативу.  

112. Кооперативні виплати та виплати на паї. 

113. Ліквідація кооперативу: правові підстави, способи, правові 

наслідки. 

114. Виробничий кооператив як юридична особа корпоративного 

типу. 

115. Управління державними корпоративними правами. 

116. Поняття «холдинг», «холдингова компанія». Порядок 

створення, ознаки, види.  

117. Правовий статус державної холдингової компанії. 

118.  Особливості правового положення страховика як 

господарського товариства 

119.  Особливості правового положення корпоративного фонду як 

акціонерного товариства 

120. Особливості правового положення торговця цінними паперами 

як юридичної особи корпоративного типу 

121.  Особливості правового положення фондової біржі як 

господарського товарситва   

122. Міжнародні стандарти корпоративного управління.  

123. Моделі корпоративного управління (Європейська модель 

корпоративного управління; Американська модель корпоративного 

управління). 
  



  
 


