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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ „КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО”
для 5 курсу заочного факультету
1. Поняття та предмет, методи корпоративного права, його місце в системі
права України.
2. Корпоративне право в об’єктивному та суб’єктивному значенні (система
норм і об’єктивне право).
3. Зародження теорії та науки корпоративного права та становлення
корпоративного права в законодавстві України.
4. Корпоративні відносини як предмет корпоративного права, їх поняття,
характер та концепції, види, зміст.
5. Джерела корпоративного права.
6. Суб’єкти корпоративних відносин та їх класифікація.
7. Корпоративні права та їх складові (майнові, немайнові). Обов’язки
суб’єктів корпоративних відносин.
8. Класифікація корпоративних підприємств. Співвідношення понять
корпоративного права: “корпорація”, “корпоративне підприємство”, “суб’єкт
господарювання”, “господарська організація”, “корпоративна організація”,
“об’єднання підприємств”.
9. Характеристика господарських товариств як виду корпоративних
підприємств господарського права.
10. Поняття та види кооперативів та їх ознаки як організаційно-правової
форми.
11. Правове положення та формування майна (фондів) виробничих
кооперативів.
12. Особливості управління виробничими кооперативами, органи, їх
компетенція.
13. Господарські об’єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни,
інші) як корпоративні підприємства господарського права.
14. Особливості діяльності корпоративних підприємств в залежності від
галузей
економіки
(сільськогосподарські
кооперативи,
колективні
сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства у сфері
транспорту, на ринках фінансових послуг, в інших галузях).
15. Правове регулювання корпоративного управління, теорія та нормативне
закріплення.
16. Реалізація принципів корпоративного управління в акціонерних
товариствах.
17. Реалізація корпоративних прав через спільне управління та загальні збори
учасників в корпоративних підприємствах.
18. Формування та компетенція органів управління корпоративного
підприємства, в тому числі господарського товариства. Поняття
корпоративних інтересів та конфлікту інтересів.

19. Особливості управління корпоративним підприємством, в тому числі
господарським товариством, з одним учасником.
20. Держава як учасник корпоративних відносин.
21. Особливості діяльності корпоративного підприємства з участю держави.
22.
Особливості
державного
регулювання
порядку
управління
корпоративними правами як об’єктами державної власності.
23. Компетенція державних органів, які реалізують державну політики щодо
управління об'єктами державної власності.
24. Господарські товариства та їх класифікація. Господарські товариства
однієї особи та їх особливості корпоративного управління.
25. Поняття організаційно-правової форми господарського товариства.
26. Майно господарських товариств та джерела його формування. Поняття
статутного капіталу та складеного капіталу.
27. Установчі документи господарських товариств, види, особливості змісту,
внесення змін та набуття чинності.
28. Особливості порядку правового статусу, управління створених в
організаційно-правових формах господарських товариств бірж, банків,
страховиків, інвестиційних фондів.
29. Припинення діяльності господарських товариств. Шляхи припинення.
30. Порядок припинення господарського товариства шляхом ліквідації.
31. Захист прав кредиторів при припиненні господарського товариства
шляхом ліквідації.
32. Порядок припинення господарського товариства шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, поділу та перетворення).
33. Захист прав кредиторів при припиненні господарського товариства
шляхом реорганізації.
34. Функції господарських товариств на ринку цінних паперів.
35. Облігації господарських товариств: визначення, види, порядок випуску,
обігу і погашення.
36. Порівняльна правова характеристика акцій і облігацій як корпоративних
цінних паперів.
37. Особливості державного регулювання фондового ринку (як системи
узгодженого ринкового та державного регулювання корпоративних
відносин).
38. Мета та форми державного регулювання фондового ринку. Законодавче
регулювання ФР. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
її завдання, повноваження та територіальні органи.
39. Поняття і правові ознаки повного товариства та його учасників.
40. Зміни у складі учасників повного товариств.
41. Правовий статус учасників повних товариств. Мета та зміст статусу і
обмежень, накладених на них законом.
42. Порядок управління, прийняття рішень учасниками повного товариства.
Ведення справ у повному товаристві.
43. Поняття і правові ознаки командитного товариства.

44. Порядок управління, прийняття рішень та ведення справ у командитному
товаристві.
45. Права вкладників командитного товариства та порядок їх реалізації.
46. Різниця у правовому стані учасників з повною відповідальністю і
вкладників у командитному товаристві.
47. Поняття і правові ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.
48. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю.
49. Участь в товаристві з обмеженою відповідальністю та порядок зміни
статусу учасників у товаристві з обмеженою відповідальністю: вихід і
виключення учасника, вступ нових учасників, уступка частки,
правонаступництво (спадкоємство) та реєстрація відповідних змін в Статуті
товариства з обмеженою відповідальністю.
50. Відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства з
обмеженою відповідальністю, підстави та порядок, реєстрація відповідних
змін в Статуті товариства з обмеженою відповідальністю.
51. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю, їх
компетенція, порядок прийняття рішень.
52. Порядок скликання, проведення загальних зборів та прийняття рішень
загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
53. Поняття і правові ознаки товариства з додатковою відповідальністю.
54. Поняття акціонерного капіталу. Мета та способи залучення коштів
акціонерів.
55. Акціонерні товариства та їх типи. Публічні та приватні акціонерні
товариства. Акції акціонерних товариств.
56. Порівняння публічних та приватних акціонерних товариств.
57. Порядок створення акціонерних товариств, послідовність дій.
58. Установчі документи акціонерних товариств. Реєстрація випуску акцій
при створенні акціонерних товариств. Державна реєстрація акціонерних
товариств.
59. Статутний капітал акціонерних товариств. Порядок та підстави
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерних товариств.
60. Акції: визначення, види, порядок випуску і обігу. Дивіденди.
61. Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств при зміні
номінальної вартості акцій та при зміні кількості акцій без зміни розміру
статутного капіталу акціонерних товариств.
62. Порядок придбання, реалізації та анулювання акціонерними
товариствами власних акцій.
63. Реорганізація акціонерних товариств. Порядок реєстрації випуску акцій у
разі реорганізації акціонерних товариств.
64. Захист прав акціонерів при припиненні акціонерного товариства шляхом
реорганізації.
65. Органи управління акціонерного товариства. Компетенція органів
управління акціонерного товариства.

66. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів
товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерів.
67. Права та обов`язки акціонерів.
68. Дивідендна політика акціонерного товариства та порядок виплати
дивідендів.
69. Поняття контрольного, значного пакету акцій, істотної участі, значного
правочину та врахування їх в діяльності акціонерного товариства.
70. Розкриття інформації емітентами цінних паперів фондовому ринку.
Розкриття інсайдерської інформації.
71. Особливості утворення та діяльності у організаційно-правовій формі
акціонерних товариств холдингових компаній.
72. Особливості створення у формі публічних акціонерних товариств
державних банків.
73. Створення акціонерного товариства в процесі приватизації.
74. Поняття, цілі, порядок корпоратизації (перетворення в корпоратизовані
підприємства) державних підприємств.

