
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

Протокол №1 від «31» серпня 2021 року 

 

Програмові вимоги до складання іспиту з дисципліни  

«Корпоративне право України» 

для магістрантів 1-го курсу навчання 

1. Поняття корпоративного права та його основні ознаки. 

2. Корпоративні правовідносини як предмет корпоративного права, їх класифікація. 

3. Місце корпоративного права в системі права України. 

4. Методи корпоративного права. 

5. Джерела корпоративного права. 

6. Виникнення терміна «корпорація» та його співвідношення з поняттям «юридична 

особа». 

7. Поняття та правові ознаки господарських товариств. 

8. Організаційно-правові форми господарських товариств, їх відмінні риси.  

9. Правовий статус акціонерного товариства. 

10. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з 

додатковою відповідальністю. 

11. Правовий статус повного товариства. 

12. Особливості правового статусу командитного товариства.  

13. Позитивні та негативні риси окремих видів господарських товариств.  

14. Правовий статус виробничих та споживчих кооперативів. 

15. Особливості правового статусу окремих видів корпорацій (корпоративні 

інвестиційні фонди, холдингові компанії, транснаціональні компанії). 

16. Порядок та етапи створення корпорацій. 

17. Коло засновників корпорацій. 

18. Установчі документи корпорацій.  

19. Організаційний етап створення корпоративних юридичних осіб. 

20. Статут як установчий документ та як локальний нормативний акт. 

21. Порядок державної реєстрації корпорації. 

22. Припинення корпорацій шляхом правонаступництва. 

23. Ліквідація корпорацій: порядок та основні етапи. 

24. Правовий режим майна господарських товариств. 

25. Поняття та функції статутного (складеного) капіталу. 



26. Порядок формування статутного (складеного) капіталу. 

27. Правовий режим майна виробничих та споживчих кооперативів.  

28. Поняття та природа корпоративних прав учасників корпорацій. 

29. Майнові та  немайнові права учасників корпорацій. 

30. Право на участь в управлінні корпорацією.  

31. Право на отримання інформації про діяльність корпорації.  

32. Порядок доступу заінтересованих осіб до інформації про діяльність корпорації. 

Інсайдерська інформація.  

33. Право на отримання частини прибутку корпорації.  

34. Дивіденди, порядок їх виплати в акціонерних товариствах.  

35. Право на ліквідаційну квоту.  

36. Додаткові корпоративні права в акціонерів акціонерних товариств. 

37. Особливості корпоративних прав членів виробничих і споживчих кооперативів. 

38. Купівля-продаж корпоративних прав. Договір дарування корпоративних прав.  

39. Спадкування корпоративних прав. 

40. Підстави припинення корпоративних відносин між корпорацією та її учасниками.  

41. Виключення та вибуття учасників корпорацій. 

42.  Порядок виходу учасників з корпорацій. 

43. Право переважної купівлі під час відчуження частки в статутному фонді.  

44. Звернення стягнення кредиторів на частку учасника в корпорації. 

45. Загальні принципи корпоративного управління.  

46. Поняття органів управління господарськими товариствами: їх види.  

47. Загальні збори учасників господарських товариств як вищий орган управління: їх 

функції, компетенція, порядок скликання, проведення та прийняття ними рішень. 

48.  Наглядова рада товариства: мета створення, функції, компетенція, порядок 

формування.  

49. Виконавчий орган товариства (правління): мета створення, функції, компетенція, 

формування.  

50. Контрольно-ревізійний орган господарського товариства.  

51. Особливості управління повними та командитними товариствами.  

52. Поняття корпоративних конфліктів: їх причини та наслідки. 

53. Сучасні механізми встановлення контролю над корпораціями (рейдерство, 

грінмейл). 

Керівник навчальної дисципліни                                            проф. Зеліско А.В. 

 


