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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ
Головною метою вивчення запропонованої дисципліни є здобуття
глибоких теоретичних знань та навичок практичного застосування норм права,
що регулюють відносини, пов’язані з заснуванням, функціонуванням та
припиненням діяльності корпоративних утворень.
Теорія і практика ринкової трансформації економіки України, організації
та регулювання її приватного сектора потребує нових методологічних підходів
до вивчення і розв’язання сучасних проблем правового регулювання народного
господарства, стимулювання приватного сектора економіки, підприємницьких
відносин тощо. Організаційно-правовий режим фінансово-господарських
відносин, що формується під час переходу України до ринкових методів
управління економікою викликає необхідність підготовки фахівцівправознавців вищого ґатунку, спроможних виконувати поставленні перед ними
завдання щодо нормотворчого та правозастосовного забезпечення сучасної
економічної діяльності.
Логіка та зміст запропонованої дисципліни побудовані з метою
всебічного розкриття правовідносин, що виникають з приводу здійснення
корпоративної діяльності, з’ясування особливостей їх прояву різних сферах
такої діяльності.
Згідно
з
тематичним
планом,
обсяг
загальнотеоретичних знань з проблем корпоративного права пропонується в
розмірах, необхідних для пізнання основних положень дисципліни з позиції
юриста-правознавця.
Тематичний план навчальної дисципліни "Корпоративне право"
поділений на дві частини: загальну та особливу. В Загальній частині
визначаються поняття корпоративних відносин, предмет корпоративного права,
юридичні ознаки корпорацій, правовий статус суб’єктів корпоративних
відносин, майнові корпоративні права та ін. Особлива часина включає знання з
особливостей функціонування окремих видів корпоративних утворень
Вивчення навчальної дисципліни "Корпоративне право" містить в собі
такі форми занять, як лекції, семінарські та практичні заняття, проведення
підсумкових контрольних робіт, які становлять перед собою мету:
поглибити знання слухачів з основних проблем курсу;
навчити слухачів методиці самостійної роботи з нормативно-правовими
документами та додатковою літературою, що відображають діяльність
суб’єктів корпоративних відносин;
здійснювати контроль за підготовкою слухачів з тематики занять.
Кожному практичному або семінарському заняттю передує самостійна
робота з такою умовою, щоб знання теоретичного матеріалу, які не були
охоплені лекційним курсом, проконтролювати на семінарських або практичних
заняттях.
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Проведення семінарських занять передбачає наявність у кожного із
здобувачів вищої освіти конспекту лекцій, необхідної навчально-методичної
літератури та відповідних нормативних актів.
Процес вивчення навчальної дисципліни "Корпоративне право"
завершується
складанням
екзамену.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Семінарське заняття - це форма навчального заняття, в ході якої здобувач
вищої освіти отримує уявлення про найбільш складні аспекти корпоративного
права шляхом обговорення підготовлених заздалегідь виступів та рефератів,
відповідей на запропоновані в плані семінарського заняття питання,
розв’язання та вирішення завдань.
Семінар - це колективна форма навчальної роботи, тому учасники
семінару повинні уважно слухати виступи своїх колег, відзначати спірні чи
помилкові висловлення, при необхідності задавати питання, доповнювати
доповідачів, вносити пропозиції, надавати свої заперечення та відповіді.
Даний навчально-методичний комплекс містить плани семінарських
занять згідно навчального плану, робочої навчальної програми з курсу
"Корпоративне право", методичні вказівки щодо підготовки кожного з питань
плану, теми для доповідей та рефератів, завдання, підготовка яких надасть
слухачу можливість поглибити свої знання та навички з визначених проблем,
розширити уявлення про наукові погляди та юридичну практику з
запропонованих до обговорення питань, а також перелік літератури, вивчення
якої допоможе якісно підготуватися до семінарського заняття.
Розпочинати підготовку до семінарського заняття треба з перегляду
лекційного матеріалу з запропонованої теми, відповідних розділів в
підручниках та навчальних посібниках з корпоративного права та нормативних
джерел, які запропоновані в переліку літератури до теми. Готуючи окремі
питання плану семінарського заняття, слід враховувати методичні вказівки до
кожної теми. Для закріплення вивченого матеріалу треба виконати завдання, що
пропонуються до кожного семінару. Завдання повинні бути виконані письмово
у власному конспекті здобувача вищої освіти.
Готувати доповіді чи реферати здобувачі вищої освіти можуть за власним
бажанням або за дорученням викладача. Реферат за обсягом не повинен
перевищувати 15 сторінок формату А 4, а доповідь повинна бути короткою і
займати не більше 10 хвилин.
Якщо підготовка до семінару здійснювалася правильно, відповідально і
сумлінно, то здобувач вищої освіти в результаті вивчення всіх рекомендованих
матеріалів повинен одержати чітке, аргументоване уявлення про питання
семінару, їх тлумачення в науковій літературі. Дуже важливо визначити власну
точку зору щодо вивченої теми.
Результати участі слухача в семінарському занятті, його підготовленість та
засвоєння навчального матеріалу оцінюються викладачем.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Поняття і ознаки корпоративного права. Предмет корпоративного права.
Суб’єкти корпоративних правовідносин. Джерела корпоративного права
України
Тема 2: ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО - ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Поняття господарського товариства. Система господарських товариств.
Правосуб’єктність
господарського
товариства.
Найменування
та
місцезнаходження господарського товариства
Тема 3: ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Створення господарських товариств: основні положення. Державна
реєстрація господарських товариств. Правові наслідки порушення порядку
створення господарського товариства. Установчі документи господарських
товариств: зміст та порядок оформлення. Внесення змін до установчих документів
господарських товариств. Визнання установчих документів господарського
товариства недійсними. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну
реєстрацію господарського товариства.
Тема 4: ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського
товариства. Право на участь у господарському товаристві. Розмежування
понять "учасник" та "засновник". Права учасників господарського товариства.
Захист прав учасників господарського товариства. Обов’язки учасників
господарського товариства.
Тема 5: МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства. Зміна розміру статутного капіталу. Розпорядження
майном товариства. Підстави набуття права власності на майно та його
припинення. Безпідставне набуття майна
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Тема 6: ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Припинення
господарського
товариства:
загальні
положення.
Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського
товариства. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення
господарського то- вариства. Ліквідація господарського товариства.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ)
Тема 7: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Поняття та класифікація акціонерних товариств. Поняття та види акцій.
Дивіденди. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів
акціонерного товариства. Порядок створення акціонерного товариства.
Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції). Управління
акціонерним товариством. Порядок скликання та компетенція загальних зборів
акціонерів. Порядок формування та компетенція виконавчого органу. Порядок
формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії.
Тема 8: ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Акціонер та його основні права. Типові порушення прав акціонерів.
Поняття права на захист, способи та форми захисту права. Судовий захист прав
акціонерів.
Тема 9: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Загальні засади
створення і припининення товариств з обмеженою відповідальністю. Порядок
зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Управління
товариством з обмеженою відповідальністю.
Тема 10: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Поняття товариства з додатковою відповідальністю. Загальні засади
створення товариства з додатковою відповідальністю. Порядок зміни складу
учасників товариства з додатковою відповідальністю. Управління товариством
з додатковою відповідальністю.
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З
ТЕМАТИЧНИМ ПЛАНОМ
Мета навчальної дисципліни "Корпоративне право" - це опанування
загальними положеннями корпоративного права - поняття, предмет, метод,
місце корпоративного права в системі права, джерела корпоративного права в
Україні; вивчення основних
ознак господарських товариств, їх
правосуб'єктність, стаж учасників, порядок заснування господарських
товариств, склад і правовий режим їх майна, окремі види товариств.
Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:
знати:
поняття, предмет, метод та джерела корпоративного права;
поняття, ознаки, класифікація та види господарських товариств; правовий
статус
учасників
господарських
товариств;
порядок
заснування,
функціонування і припинення товариств; правовий режим майна господарських
товариств; статус господарських товариств на ринку цінних паперів.
уміти:
орієнтуватися в джерелах корпоративного права; правильно тлумачити і
застосовувати норми корпоративного законодавства; складати і аналізувати
установчі і інші локальні документи господарських товариств.
Орієнтовні форми контролю знань на семінарських та практичних
заняттях:
доповідь (виступ на задану тему);
доповнення доповіді;
вирішення задачі;
експрес опитування;
колоквіум;
участь в дискусії;
виконання самостійної роботи;
тестування;
реферат (письмова робота на задану тему із планом, списком
літератури та висновками);
письмове рецензування наукової статті;
анотація наукової статті;
підсумкова контрольна робота.
У випадку відсутності здобувача вищої освіти на лекції або
семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через
усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або
відпрацювати пропущене заняття протягом одного тижня з моменту його
появи.
Критерії оцінок. При оцінювання якості навчання враховуються наступні
компоненти:
1.
рівень знань (глибина і міцність, користування понятійним
апаратом, послідовність і точність відповіді);
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навики самостійної роботи (опрацювання додаткової літератури,
робота з із законодавством).
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100 бальною
системою.
"А" 90-100 (відмінно) - повне системне викладення отриманих знань.
Припускаються одиничні несуттєві помилки, які самостійно виправляються
здобувачем вищої освіти. Виділення істотних ознак навчальної дисципліни, що
вивчається за допомогою аналізу і синтезу, виявлення причинних зв'язків,
формулювання висновків і узагальнень, вільне оперування відомими фактами і
відомостями. Виявлення пізнавальної активності, пізнавально-творчого
інтересу до навчальної дисципліни, що вивчається.
"B-C" 80-89; 75-79 (добре) - повне системне викладення отриманих знань.
Припускаються одиничні несуттєві помилки, які виправляються здобувачем
вищої освіти при вказівці викладача на помилку. Виділення істотних ознак
навчальної дисципліни, що вивчається, за допомогою аналізу і синтезу,
виявлення причинних зв'язків, формулювання висновків і узагальнень, у яких
можуть бути окремі несуттєві помилки. Підтвердження вивченого відомими
фактами і відомостями.
"D-E" 66-74; 60-65 (задовільно) - Неповне викладення одержаних знань,
що не перешкоджає засвоєнню наступного програмного матеріалу.
Припускаються окремі суттєві помилки, які виправляються за допомогою
викладача. Утруднення при виділенні суттєвих ознак навчальної дисципліни,
що вивчається, а також при виявленні причинних зв'язків і формулюванні
висновків.
"FX" 30-59 (незадовільно) - Неповне, нелогічне, безсистемне викладення
навчального матеріалу, суттєві помилки, які не виправляються навіть за
допомогою викладача. Повне незнання або нерозуміння навчального матеріалу
(здобувач вищої освіти не може відповісти на жодне поставлене запитання).
Недостатня самостійність - здобувач вищої освіти потребує додаткових
запитань від викладача при відповіді на поставлене питання. Пасивність та
відсутність пізнавального інтересу до навчального предмету, що вивчається.
Відсутність уваги на заняттях та інтересу до обраної професії.
2.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет і завдання курсу “Корпоративне право”.
Сутність корпоративних відносин.
Корпоративні відносини зовнішнього характеру.
Корпоративні відносини внутрішнього характеру.
Визначення корпоративних прав.
Володарі корпоративних прав.
Корпоративна норма. Джерела корпоративного права.
Корпоративне право як наука і навчальний курс.
Співвідношення цивільних і корпоративних відносин.
Етапи історичного розвитку корпоративного права.
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Історичне виникнення колективних форм господарської діяльності.
Історичний розвиток корпоративного права в Україні.
Організаційно-правові форми здійснення господарської діяльності.
Господарське товариство як суб’єкт корпоративних відносин.
Правовий та організаційний статус держави як суб’єкта корпоративного
права.
16.
Особливості повноважень фізичної особи – інвестора корпорації.
17.
Правовий характер відносин, що виникають між господарським
товариством та його учасниками.
18.
Склад та правовий режим майна корпоративних утворень.
19.
Визначення майнових корпоративних прав.
20.
Майнові права і обов’язки учасників корпоративних відносин.
21.
Відповідальність учасників корпоративних утворень по зобов’язанням
корпорації.
22.
Порядок формування та змін статутного фонду корпорації.
23.
Інтелектуальна власність як внесок до статутного фонду.
24.
Порядок використання прибутку корпорацій.
25.
Поняття інвестиційного зобов’язання.
26.
Дивідендна політика.
27.
Поняття корпоративного управління.
28.
Класифікація суб’єктів корпоративного управління.
29.
Зовнішня сфера корпоративного управління.
30.
Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління.
31.
Особливості затвердження внутрішньо корпоративних управлінських
документів.
32.
Види корпоративних цінних паперів.
33.
Акція: поняття, види, повноваження власників.
34.
Облігація: поняття, види, повноваження власників.
35.
Перехід права власності на корпоративні цінні папери.
36.
Поняття та структура депозитарної системи.
37.
Корпоративні цінні папери як об’єкт депозитарного регулювання.
38.
Завдання та повноваження Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
39.
Поняття установчих документів, вимоги законодавства до їх форми та
змісту.
40.
Державна реєстрація корпоративних утворень.
41.
Співвідношення понять “засновник” і “учасник” корпоративного
утворення.
42.
Поняття , форми і підстави реорганізації корпоративних утворень.
43.
Поняття, підстави і порядок ліквідації корпорації.
44.
Проведення процедури банкрутства.
45.
Поняття і порядок санації підприємства.
46.
Розмежування припинення та призупинення діяльності корпоративного
утворення.
47.
Особливості акціонування як форми корпоратизації.
11.
12.
13.
14.
15.
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Фактори, що ускладнюють процес заснування акціонерного товариства.
Види акціонерних товариств.
Етапи створення відкритого акціонерних товариств.
Розмір, порядок формування та змін статутного фонду акціонерного
товариства.
52.
Порядок емісії акцій.
53.
Особливості відчуження акцій закритого акціонерного товариства. Зміна
складу акціонерів.
54.
Органи управління акціонерного товариства.
55.
Визначення і правові ознаки товариств партнерського типу.
56.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
57.
Товариство з додатковою відповідальністю.
58.
Органи управління товариств з обмеженою та додатковою
відповідальністю.
59.
Поняття, види та порядок створення товариств некорпоративного типу.
60.
Особливості управління діяльністю товариств некорпоративного типу.
61.
Створення корпоративних утворень у процесі приватизації державних
підприємств.
62.
Об’єкти, що підпадають під пряме управління держави.
63.
Суб’єкти управління державними підприємствами і корпоративними
правами.
64.
Повноваження Фонду державного майна як головного суб’єкта
управління корпоративними правами.
65.
Уповноваженні
особи
в
структурі
управління
державними
корпоративними правами.
66.
Корпоративна сутність господарських об’єднань.
67.
Поняття, види та учасники господарських об’єднань.
68.
Установчі документи у господарських об’єднаннях.
69.
Договірні господарські об’єднання.
70.
Об’єднання статутного типу.
71.
Роль Антимонопольного комітету при заснуванні господарських
об’єднань.
72.
Холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації.
73.
Особливості створення та функціонування промислово-фінансових груп.
48.
49.
50.
51.
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
1. Поняття і ознаки корпоративного права
2. Предмет корпоративного права
3. Суб’єкти корпоративних правовідносин
4. Джерела корпоративного права України
Тема 2: ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО - ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
1. Поняття господарського товариства
2. Система господарських товариств
3. Правосуб’єктність господарського товариства
4. Найменування та місцезнаходження господарського товариства
Тема 3: ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
1. Створення господарських товариств: основні положення
2. Державна реєстрація господарських товариств
3. Правові наслідки порушення порядку створення господарського товариства
4. Установчі документи господарських товариств: зміст та порядок оформлення
5. Внесення змін до установчих документів господарських товариств
6. Визнання установчих документів господарського товариства недійсними
7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
Тема 4: ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського
товариства. Право на участь у господарському товаристві
2. Розмежування понять "учасник" та "засновник"
3. Права учасників господарського товариства
4. Захист прав учасників господарського товариства
5. Обов’язки учасників господарського товариства
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Тема 5: МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
2. Зміна розміру статутного капіталу
3. Розпорядження майном товариства
4. Підстави набуття права власності на майно та його припинення. Безпідставне
набуття майна
Тема 6: ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
1. Припинення господарського товариства: загальні положення
2. Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського
товариства
3. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського товариства
4. Ліквідація господарського товариства
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ)
Тема 7: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
2. Поняття та види акцій. Дивіденди
3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного
товариства
4. Порядок створення акціонерного товариства
5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)
6. Управління акціонерним товариством
7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу
9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
Тема 8: ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
1. Акціонер та його основні права
2. Типові порушення прав акціонерів
3. Поняття права на захист, способи та форми захисту права
4. Судовий захист прав акціонерів
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Тема 9: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
2. Загальні засади створення і припининення товариств з обмеженою відповідальністю
3. Порядок зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
4. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
Тема 10: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
2. Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю
3. Порядок зміни складу учасників товариства з додатковою відповідальністю
4. Управління товариством з додатковою відповідальністю

13

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Теоретичні питання
1. Поняття і ознаки корпоративного права
2. Предмет корпоративного права
3. Суб’єкти корпоративних правовідносин
4. Джерела корпоративного права України
Питання для дискусії
Дати визначення поняттю «корпоративні права».
Назвати елементи корпоративних правовідносин.
Навести 3 приклади зовнішніх корпоративних відносин.
Навести 5 прикладів внутрішніх корпоративних відносин.
Надати коротку характеристику суб’єктів зовнішніх корпоративних
правовідносин.
6. Скласти перелік чинних нормативних актів, які визначають права та
обов’язки учасників господарських товариств.
7. Охарактеризувати локальні нормативні акти, виявити їхні особливості.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2: ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО - ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Теоретичні питання
1. Поняття господарського товариства
2. Система господарських товариств
3. Правосуб’єктність господарського товариства
4. Найменування та місцезнаходження господарського товариства
Питання для дискусії
1. Навести визначення поняття «господарське товариство», що містяться у
чинному законодавстві України.
2. Порівняти поняття «господарське товариство» та «товариство». Назвати їх
спільні та відмінні риси.
3. Назвати форми господарських товариств.
4. Скласти перелік ознак акціонерного товариства.
5. Дати порівняльну характеристику універсальної та спеціальної
правоздатності.
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6. Перелічити господарські товариства, від імені яких виступають учасники.
7. Скласти перелік відомостей, які заборонено використовувати у найменуванні
господарського товариства.
8. Скласти перелік символів, які дозволено використовувати у разі написання
найменування господарського товариства.
9. Охарактеризувати скорочене найменування господарського товариства.
10. Послідовно перелічити дії, які необхідно вчинити у разі зміни
найменування господарського товариства.
11. Скласти перелік документів, які можуть підтверджувати місцезнаходження
господарського товариства.
12. Послідовно перелічити етапи зміни місцезнаходження господарського
товариства.
13. Охарактеризувати наслідки відсутності господарського товариства за його
місцезна- ходженням.
Тема 3: ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Теоретичні питання
1. Створення господарських товариств: основні положення
2. Державна реєстрація господарських товариств
3. Правові наслідки порушення порядку створення господарського товариства
4. Установчі документи господарських товариств: зміст та порядок оформлення
5. Внесення змін до установчих документів господарських товариств
6. Визнання установчих документів господарського товариства недійсними
7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
Практичні завдання
1. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок
заснування господарських товариств.
2. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок
створення господарських товариств шляхом реорганізації.
3. Скласти перелік дій, пов’язаних з найменуванням господарського
товариства.
4. Скласти перелік дій, які відбуваються на етапі державної реєстрації
господарського товариства.
5. Порівняти положення Господарського кодексу України про державну
реєстрацію господарських товариств з відповідними положеннями Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців».
6. Скласти перелік документів, що підтверджують внесення засновниками
вкладів до статутного капіталу.
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7. Скласти перелік підстав для відмови у проведенні державної реєстрації
господарського товариства.
8. Скласти перелік документів, необхідних для одержання господарським
товариством дозволу на виготовлення печаток і штампів.
9. Скласти перелік документів, необхідних для взяття господарського
товариства на облік в органах державної податкової служби як платника
податків.
10. Охарактеризувати порядок взяття господарського товариства на облік як
платника страхових внесків.
11. Охарактеризувати процедуру відкриття рахунку в іноземній валюті.
12. Назвати наслідки порушення порядку заснування господарських товариств.
13. Скласти перелік відомостей, які має містити статут акціонерного
товариства.
14. Скласти перелік відомостей, які має містити договір про заснування
акціонерного товариства.
15. Скласти перелік відомостей, які має містити статут товариства з
обмеженою відповідальністю.
16. Скласти перелік відомостей, які має містити засновницький договір
повного товариства.
17. Скласти перелік відомостей, які має містити меморандум командитного
товариства.
18. Скласти перелік підстав для визнання недійсними установчих документів
господарського товариства.
Тема 4: ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
Теоретичні питання
1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського
товариства. Право на участь у господарському товаристві
2. Розмежування понять "учасник" та "засновник"
3. Права учасників господарського товариства
4. Захист прав учасників господарського товариства
5. Обов’язки учасників господарського товариства
Питання для дискусії
1. Складіть перелік нормативно-правових актів, які регламентують правове
положення учасників господарського товариства.
2. Наведіть вимоги до учасників акціонерного товариства.
3. Наведіть вимоги до учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Наведіть вимоги до учасників товариства з додатковою відповідальністю.
5. Наведіть вимоги до учасників повного товариства.
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Наведіть вимоги до учасників командитного товариства.
Охарактеризуйте майнові корпоративні права.
Охарактеризуйте немайнові корпоративні права.
Наведіть правомочності на власні дії, характерні для права на участь в
управлінні товариством.
10. Дослідіть чинне законодавство України, що регламентує питання, пов’язані
з розподі- лом майна у разі ліквідації господарського товариства.
11. Висвітліть порядок реалізації учасниками товариства з обмеженою
відповідальністю права на відчуження частки у статутному капіталі
товариства.
12. Висвітліть порядок відчуження акціонерами акцій закритого акціонерного
товариства.
13. Охарактеризуйте обов’язки вкладника командитного товариства.
14. Охарактеризуйте обов’язки учасника товариства з додатковою
відповідальністю.
15. Розкрийте
зміст понять «невиконання обов’язків» та «неналежне
виконання обов’язків».
16. Складіть перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю.
17. Дослідіть
чинні
нормативно-правові
акти,
що
встановлюють
відповідальність за роз- голошення комерційної таємниці.
6.
7.
8.
9.

Тема 5: МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Теоретичні питання
1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
2. Зміна розміру статутного капіталу
3. Розпорядження майном товариства
4. Підстави набуття права власності на майно та його припинення. Безпідставне
набуття майна
Питання для дискусії
1. Розкрити зміст понять «статутний капітал господарського товариства» та
«складений капітал господарського товариства». Чи існує різниця між цими
поняттями?
2. Скласти якнайповніший перелік об’єктів, які можуть перебувати у власності
господарського товариства.
3. Скласти якнайповніший перелік об’єктів, які можуть виступати вкладом до
статутного (складеного) капіталу господарського товариства.
4. Скласти перелік об’єктів, які не можуть виступати вкладом до статутного
(складеного) капіталу господарського товариства.
5. З’ясувати, які грошові кошти можуть виступати вкладом до статутного
(складеного) капіталу господарського товариства.
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6. Назвати нормативно-правові акти, що регламентують порядок оцінки
вкладів учасників до статутного (складеного) капіталу господарського
товариства.
7. Які вимоги до розміру статутного (складеного) капіталу господарського
товариства містить закон?
8. Сформулювати положення статуту акціонерного товариства про статутний
капітал.
9. Сформулювати положення засновницького договору командитного
товариства про складений капітал.
10. Скласти перелік документів, що супроводжують формування статутного
(складеного) капіталу господарського товариства.
11. Скласти перелік об’єктів, які не можуть перебувати у власності
господарського товариства.
12. Як господарське товариство реалізує своє право засновувати господарські
організації?
13. Охарактеризувати первісні способи набуття права власності господарським
товариством.
14. Охарактеризувати похідні способи набуття права власності господарським
товариством.
15. Охарактеризувати випадки добровільного припинення права власності
господарського товариства.
16. Охарактеризувати випадки примусового припинення права власності
господарського товариства.
Тема 6: ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Теоретичні питання
1. Припинення господарського товариства: загальні положення
2. Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського
товариства
3. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського
товариства
4. Ліквідація господарського товариства
Питання для дискусії
1. Порівняти поняття «припинення юридичної особи» та «припинення
діяльності юридичної особи».
2. Навести основні відмінності між ліквідацією та реорганізацією шляхом
злиття, приєд- нання, поділу чи перетворення.
3. В чому полягає специфіка правонаступництва в корпоративному праві?
Відповідь обґрунтуйте.
4. Порівняти поняття «правонаступництво» та «реорганізація».
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5. Ознайомитися з формами реорганізації господарського товариства та
з’ясувати які форми реорганізації господарського товариства передбачають
його припинення.
6. Дослідити положення Закону України «Про захист економічної
конкуренції», присвячені концентрації, та ознайомитися з порядком
одержання дозволу на концентрацію.
7. Охарактеризувати порядок отримання дозволу на концентрацію в Кабінеті
Міністрів України.
8. У якому порядку та ким приймається рішення про злиття, приєднання, поділ
та перетворення?
9. Дослідити положення Закону України «Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та
з’ясувати порядок врегу- лювання податкової заборгованості або податкового
боргу в тих випадках, коли власник пла- тника податків або уповноважений
ним орган приймає рішення про реорганізацію такого платника податків.
10. Скласти перелік документів, які власники господарського товариства
безпосередньо після прийняття рішення про реорганізацію повинні надати
органу державної реєстрації та з’ясувати які дії зобов’язаний вчинити
державний реєстратор.
11. Охарактеризувати порядок формування комісії з припинення господарського
товариства.
12. Як призначається голова комісії з припинення господарського товариства?
13. Охарактеризувати функції ліквідаційної комісії/ліквідатора.
14. Розробити проект повідомлення про припинення господарського
товариства.
15. Скласти перелік заходів щодо виявлення кредиторів господарського
товариства, які може вжити комісія з припинення, та охарактеризувати їх.
16. Розробити проект передавального акта.
17. Розробити проект розподільчого балансу.
18. Висвітлити порядок оформлення передавального акта та розподільчого
балансу.
19. Скласти перелік документів, які подаються для державної реєстрації
припинення господарського товариства у результаті злиття, приєднання,
поділу.
20. Скласти перелік документів, які подаються для державної реєстрації
припинення господарського товариства у результаті перетворення.
21. Назвати підстави для залишення державним реєстратором без розгляду
документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення
господарського товариства в результаті злиття, приєднання, поділу або
перетворення.
22. Назвати підстави для ліквідації господарського товариства у добровільному
порядку.
23. Назвати підстави для ліквідації господарського товариства в примусовому
порядку.
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24. До яких наслідків призводить внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення щодо припинення господарського товариства.
25. Розробити проект протоколу загальних зборів учасників господарського
товариства, на яких розглядалися питання про ліквідацію господарського
товариства та про призначення ліквідаційної комісії/ліквідатора.
26. Висвітлити порядок закриття рахунків господарського товариства в
установах банків.
27. Розробити проект проміжного ліквідаційного балансу.
28. Розробити проект ліквідаційного балансу.
29. Скласти перелік документів, які подаються для державної реєстрації
припинення гос- подарського товариства в результаті ліквідації.
30. Назвати підстави для залишення державним реєстратором без розгляду
документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення
господарського товариства в ре- зультаті ліквідації.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ)
Тема 7: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Теоретичні питання
1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
2. Поняття та види акцій. Дивіденди
3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного
товариства
4. Порядок створення акціонерного товариства
5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)
6. Управління акціонерним товариством
7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу
9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
Питання для дискусії
1. Проаналізувати положення Цивільного та Господарського кодексів України
про акціонерне товариство. Порівняйтеи їх.
2. Скласти перелік відомостей, які має містити статут публічного акціонерного
товариства.
3. Скласти перелік відомостей, які має містити статут приватного акціонерного
товариства.
4. Охарактеризувати статутний капітал приватного акціонерного товариства та
порядок його збільшення.
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5. Охарактеризувати підстави обов’язкового зменшення статутного капіталу
акціонерного товариства.
6. Висвітлити порядок збільшення статутного капіталу публічного акціонерного
товариства.
7. У яких випадках кредитори акціонерного товариства мають право вимагати
дострокового припинення або виконання товариством відповідних
зобов’язань?
8. Назвати спільні та відмінні риси іменних акцій та акцій на пред’явника.
9. Охарактеризувати порядок встановлення та виплати дивідендів за
привілейованими акціями.
10.
Поясніть термін «виписка з рахунку у цінних паперах».
11.
Скласти перелік відомостей, які має містити сертифікат акцій.
12.
Дослідити чинне законодавство та охарактеризувати порядок виплати
дивідендів.
13.
Розкрити зміст поняття «реєстр власників іменних цінних паперів».
14. Скласти перелік документів, що є підставою для внесення змін до реєстру
власників іменних цінних паперів.
15. Охарактеризувати порядок передачі акціонерним товариством ведення
реєстру влас- ників іменних цінних паперів реєстратору.
16. Скласти перелік істотних умов договору про створення акціонерного
товариства.
17. Охарактеризувати порядок формування статутного капіталу публічного
акціонерного товариства.
18. Висвітлити порядок проведення публічного розміщення акцій.
19. Скласти перелік відомостей, що має містити інформація про розміщення
акцій.
20. Скласти таблицю «Управління акціонерним товариством», яка має містити
відомості про склад органів управління, їхню компетенцію, порядок
створення та припинення.
21. Скласти перелік питань, що можуть входити до компетенції загальних зборів
акціонерів.
22. Послідовно перелічити дії у разі скликання чергових загальних зборів
акціонерів.
23. Послідовно перелічити дії у разі скликання позачергових загальних зборів
акціонерів.
24. Скласти перелік підстав для відмови у включенні пропозицій акціонера до
порядку денного загальних зборів акціонерів.
25. Охарактеризувати порядок прийняття рішень колегіальним виконавчим
органом акціонерного товариства.
26. Скласти перелік питань, що належать до компетенції наглядової ради
акціонерного товариства.
27. Яку майнову відповідальність несуть службові особи акціонерного
товариства?
Практичні завдання
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Завдання № 1:
У 2007 р. АТ «Зграя» створило дочірнє підприємство «Атол». Згідно з
уста- новчими документами вищим органом управління ДП «Атол» був
власник, тобто акціонерне товариство. У 2008 р. АТ «Зграя» було визнано
банкрутом в установленому законом поряд- ку. У ході ліквідаційної процедури
постало питання про звернення стягнення на частину майна ДП, пропорційну
частці АТ у статутному капіталі ДП.
Запитання
Які наслідки настають для дочірньої компанії у випадку визнання
материнської компанії банкрутом?
Як здійснюватиметься управління ДП у випадку визнання АТ банкрутом?
Які нормативно-правові акти передбачають звернення стягнення на
частину майна юри- дичної особи за боргами учасника?
У яких випадках і в якому порядку може бути звернено стягнення на
частину майна юридичної особи за боргами учасника?

Завдання № 2:
3 липня 2008 р. відбулися загальні збори акціонерів Відкритого
акціонерного товариства «СТО», на яких було прийнято рішення про
відсторонення від управління відкри- тим акціонерним товариством голову
правління Афанасьєва О. О., призначення виконуючим обов’язки голови
правління Відкритого акціонерного товариства «СТО» Карпеша О. В. та
обрання заступником голови правління банку Васильєва С. П.
Наведені питання не було включено до опублікованого у пресі порядку
денного загаль- них зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«СТО».
ТОВ «Сміола» — акціонер ВАТ, звернулося до суду із позовною заявою
про визнання рішення загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного
товариства «СТО» із зазначених питань недійсним.
Запитання
До якого суду слід звернутися позивачу?
Чи мало ТОВ «Сміола» достатні підстави для подання позовної заяви про
визнання рі- шення загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного
товариства «СТО» недійсним із зазначених вище питань?
Яке рішення має прийняти суд?
Завдання № 3:
10 травня 2008 р. відбулися позачергові загальні збори акціонерів
Закритого акціонерного товариства «Мрія». Реєстрацію пройшли всі акціонери
та їх представники, що прибули на збори, зокрема і представник Товариства з
додатковою відповідальністю «Салют» — власник 46,1% акцій Закритого
акціонерного товариства «Мрія». Проте представник Товариства з додатковою
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відповідальністю «Салют» участі у зборах фактично не брав, оскі- льки
залишив збори на вимогу голови зборів.
Товариство з додатковою відповідальністю «Салют» звернулося до суду з
позовом про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів
акціонерів Закритого акціонерного товариства «Мрія».
Позивач в обґрунтування своїх позовних вимог посилався на
неправомочність позачергових загальних зборів акціонерів Відповідача у
зв’язку з відсутністю на них кворуму.
Запитання
До якого суду слід звернутися позивачу?
Чи мало ТОВ «Салют» достатні підстави для подання позовної заяви про
визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства «Мрія»?
Яке рішення має прийняти суд?

Тема 8: ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Теоретичні питання
1. Акціонер та його основні права
2. Типові порушення прав акціонерів
3. Поняття права на захист, способи та форми захисту права
4. Судовий захист прав акціонерів
Питання для дискусії
1. Порівняти поняття «акціонер» і «засновник акціонерного товариства».
2. Скласти якнайповніший перелік прав акціонерів.
3. Скласти таблицю «Права акціонерів», в якій права акціонерів необхідно
розташувати залежно від їх виду (майнові, немайнові) та навести їх коротку
характеристику.
4. Проаналізувати положення Цивільного кодексу України та Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок» про акції та права, що з них
випливають.
5. Назвати нормативно-правові акти, що визначають права акціонерів та гарантії
їх захисту.
6. Назвати та охарактеризувати способи відчуження акцій.
7. Які права має акціонер у разі ліквідації акціонерного товариства?
8. Дослідити механізм реалізації акціонером свого переважного права на
придбання дода- тково випущених акцій у кількості, пропорційній частці у
статутному капіталі товариства.
9. Охарактеризувати осіб — порушників прав акціонерів.
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10. Скласти таблицю, в якій порушення прав акціонерів розподілити на ті, що
належать до дій, та ті, що належать до бездіяльності.
11. Пояснити сутність поняття «право на захист».
12. Назвати інструменти, які може використати акціонер для захисту своїх
прав у випадку перешкоджання акціонерним товариством участі акціонера в
управлінні товариством.
13. У чому полягає судовий захист прав акціонерів?
14. Які дії має вчинити акціонер для захисту своїх прав у судовому порядку?
15. Скласти перелік способів захисту прав та законних інтересів акціонерів, які
здійснюються в судовому порядку, та навести коротку характеристику
кожного з них.
16. У чому полягають переваги самозахисту акціонером своїх прав? Відповідь
обґрунтуйте.

Тема 9: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Теоретичні питання
1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
2. Загальні засади створення і припининення товариств з обмеженою відповідальністю
3. Порядок зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
4. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
Питання для дискусії
1. Дослідити наукову та навчальну літературу, нормативно-правові акти (як
чинні, так і ті, що втратили чинність) та вибрати визначення поняття
«товариство з обмеженою відповідальністю».
2. Скласти перелік вимог, яким має відповідати найменування товариства з
обмеженою відповідальністю та надати сім прикладів найменувань товариств
з обмеженою відповідаль- ністю.
3. Охарактеризувати ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок
заснування товариств з обмеженою відповідальністю.
5. Ознайомитися з основними нормативно-правовими актами корпоративного
законодавства та з’ясувати максимальну кількість учасників товариства з
обмеженою відповідальністю.
6. Дослідити положення Цивільного кодексу України, спеціальних законів і
скласти перелік заборон щодо участі в товаристві з обмеженою
відповідальністю.
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7. Дослідити положення Цивільного кодексу України, спеціальних законів та
з’ясувати, в якій формі укладається договір про заснування товариства з
обмеженою відповідальністю.
8. Скласти перелік істотних умов договору про заснування товариства з
обмеженою відповідальністю.
9. Скласти перелік відомостей, які має містити статут товариства з обмеженою
відповідальністю.
10. З’ясувати мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою
відповіда- льністю на 01 січня 1998 р., 10 квітня 2000 р., 1 червня 2002 р., 1
вересня 2004 р., 1 жовтня 2005 р., 1 січня 2006 р., 1 жовтня 2006 р., 1
березня 2007 р., 10 вересня 2007 р.
11. Назвати об’єкти, які не можуть виступати вкладом до статутного капіталу
товариства з обмеженою відповідальністю.
12. Розробити три варіанти формування статутного капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю. Назвати переваги та недоліки кожного з
варіантів.
13. Дати визначення поняття «чисті активи».
14. Назвати випадки обов’язкового зменшення статутного капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю.
15. Охарактеризувати порядок зменшення статутного капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю.
16. Дослідити порядок збільшення статутного капіталу товариства з
обмеженою відпові- дальністю.
17. Охарактеризувати дії, які відбуваються у разі зменшення статутного
капіталу товари- ства з обмеженою відповідальністю, визначити
послідовність цих дій.
18. Охарактеризувати дії, які відбуваються у разі збільшення статутного
капіталу товари- ства з обмеженою відповідальністю, визначити
послідовність цих дій.
19. Назвати фонди, які слід створити у товаристві з обмеженою
відповідальністю.
20. Скласти перелік дій, що відбуваються на підготовчому етапі створення
товариства з обмеженою відповідальністю.
21. Скласти перелік дій, що відбуваються на етапі державної реєстрації
товариства з обмеженою відповідальністю.
22. Охарактеризувати документи, що опосередковують процедуру заснування
товариства з обмеженою відповідальністю.
23. З’ясувати, у якому порядку та на підставі яких документів здійснюється
відступлення учасником своєї частки у статутному капіталі товариства з
обмеженою відповідальністю в повному обсязі або ж частково.
24. Скласти перелік дій, пов’язаних із відступленням частки учасника у
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або ж її
частини третім особам.
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25. Ознайомитися з порядком придбання частки учасника товариства з
обмеженою відпо- відальністю або її частини самим товариством і
документами, що опосередковують цю операцію.
26. Дослідити положення Закону України «Про господарські товариства»,
інших норма- тивно-правових актів та з’ясувати, в яких випадках
виключення учасника з товариства з об- меженою відповідальністю
неможливо.
27. Дослідити порядок призначення учасниками своїх представників й
ознайомитися зі змістом і формою довіреності на участь у загальних зборах
учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
28. Охарактеризувати порядок прийняття рішень загальними зборами учасників
товариства з обмеженою відповідальністю, порядок підрахунку голосів
учасників і ведення протоколу.
29. Ознайомитися з порядком формування виконавчого органу товариства з
обмеженою відповідальністю, відкликанням його, вибуттям зі складу
виконавчого органу його членів.
30. На підставі аналізу нормативно-правових актів та установчих документів
товариства з обмеженою відповідальністю охарактеризувати порядок
проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності товариства.
Тема 10: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Теоретичні питання
1. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
2. Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю
3. Порядок зміни складу учасників товариства з додатковою відповідальністю
4. Управління товариством з додатковою відповідальністю
Питання для дискусії
1. Дослідити наукову та навчальну літературу, нормативно-правові акти (як
чинні, так і ті, що втратили чинність) та навести визначення поняття
«товариство з додатковою відповідальністю».
2. Назвати вимоги, яким має відповідати найменування товариства з
додатковою відповідальністю та надати п’ять прикладів найменувань
товариств з додатковою відповідальністю.
3. Дати коротку характеристику ознак товариства з додатковою
відповідальністю.
4. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок
заснування товариств з додатковою відповідальністю.
5. Ознайомитися з положеннями Цивільного кодексу України, спеціальних
законів і скла- сти перелік заборон щодо участі в товаристві з додатковою
відповідальністю.
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6. Дослідити положення Цивільного кодексу України, спеціальних законів і
з’ясувати, у якій формі укладається договір про заснування товариства з
додатковою відповідальністю.
7. Розробити проект договору про заснування товариства з додатковою
відповідальністю.
8. Скласти перелік відомостей, які має містити статут товариства з додатковою
відповідальністю.
9. З’ясувати мінімальний розмір статутного капіталу товариства з додатковою
відповіда- льністю на 01 травня 1997 р., 10 січня 1999 р., 1 червня 2000 р., 1
вересня 2002 р., 1 жовтня 2004 р., 1 січня 2005 р., 1 жовтня 2006 р., 1 червня
2007 р., 10 вересня 2007 р., 1 жовтня 2008 р., 1 грудня 2008 р.
10. Скласти перелік об’єктів, які не можуть виступати вкладом до статутного
капіталу товариства з додатковою відповідальністю.
11. Охарактеризувати варіанти формування статутного капіталу товариства з
додатковою відповідальністю.
12. Дати визначення поняття «активи».
13. Охарактеризувати порядок зменшення статутного капіталу товариства з
додатковою відповідальністю.
14. Дослідити порядок збільшення статутного капіталу товариства з
додатковою відповідальністю.
15. Охарактеризувати фонди, які створюються в товаристві з додатковою
відповідальністю.
16. Охарактеризувати підготовчий етап створення товариства з додатковою
відповідальністю.
17. Охарактеризувати етап державної реєстрації товариства з додатковою
відповідальністю.
18. З’ясувати, які документи опосередковують процедуру заснування
товариства з додатковою відповідальністю та охарактеризувати їх.
19. З’ясувати, у якому порядку та на підставі яких документів здійснюється
відступлення учасником своєї частки у статутному капіталі товариства з
додатковою відповідальністю.
20. Скласти перелік дій, пов’язаних із відступленням частки учасника у
статутному капі- талі товариства з додатковою відповідальністю.
21. Дослідити положення Закону України «Про господарські товариства», інші
нормативно-правові акти та охарактеризувати порядок виключення
учасника з товариства з додатко- вою відповідальністю.
22. Дослідити порядок призначення учасниками своїх представників й
ознайомитися зі змістом і формою довіреності на участь у загальних зборах
учасників товариства з додатко- вою відповідальністю.
23. Охарактеризувати порядок прийняття рішень загальними зборами
учасників товариства з додатковою відповідальністю, порядок підрахунку
голосів учасників і ведення протоколу.
24. Висвітлити порядок формування виконавчого органу товариства з
додатковою відповідальністю.
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25. Дати характеристику порядку проведення аудиторської перевірки
діяльності та звітності товариства з додатковою відповідальністю.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Завдання для самостійної роботи
1. Дати визначення корпоративного права.
2. Назвати ознаки корпоративних правовідносин.
3. Охарактеризувати зміст корпоративних правовідносин.
4. Дати визначення та назвати ознаки внутрішніх корпоративних
правовідносин.
5. Перелічити осіб, які є суб’єктами корпоративних правовідносин.
6. Назвати права учасників господарських товариств.
7. Перелічити обов’язки учасників господарських товариств.
8. Назвати органи управління господарських товариств.
Тема 2: ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО - ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Завдання для самостійної роботи
1. Назвати ознаки господарського товариства.
2. Навести основні характерні риси об’єднань капіталів.
3. Назвати характерні риси об’єднань осіб.
4. Назвати господарські товариства - об’єднання капіталів та господарські
товариства - об’єднання осіб.
5. Назвати господарські товариства, від імені яких виступають учасники.
6. Назвати складові найменування господарського товариства.
7. Охарактеризувати скорочене найменування господарського товариства.
8. Перелічити органи, які здійснюють державну реєстрацію внесення змін до
найменування господарського товариства.
9. Назвати документи, які опосередковують зміну місцезнаходження
господарського товариства.
10. Перелічити документи, які необхідно подати державному реєстратору для
проведення державної реєстрації зміни найменування господарського
товариства.
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Тема 3: ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Завдання для самостійної роботи
1. Дайте визначення поняття «заснування юридичної особи».
2. Назвіть етапи заснування господарського товариства.
3. Перелічіть дії, які відбуваються на підготовчому етапі заснування
господарського товариства.
4. Назвіть нормативно-правові акти, які регламентують порядок державної
реєстрації господарських товариств.
5. Розкрийте поняття «державна реєстрація юридичних осіб».
6. Хто здійснює державну реєстрацію господарських товариств?
7. Перелічіть документи, які необхідно подати державному реєстратору для
проведення державної реєстрації господарського товариства.
8. Що таке резервування найменування господарського товариства?
9. У яких випадках державний реєстратор залишає документи, що подані для
проведення державної реєстрації господарського товариства, без розгляду?
10. У яких випадках державний реєстратор відмовляє у проведенні державної
реєстрації господарського товариства?
11. У які строки має бути проведена державна реєстрація господарського
товариства?
12. Перелічіть реквізити Свідоцтва про державну реєстрацію господарського
товариства.
13. Назвіть порушення порядку створення господарського товариства.
14. До яких наслідків може призвести порушення порядку створення
господарського товариства?
15. Розкрийте зміст поняття «установчий документ»
16. Які установчі документи господарських товариств ви знаєте?
17. Які ознаки притаманні засновницькому договору?
18. Які ознаки притаманні статуту?
19. Які відомості має містити статут акціонерного товариства?
20. Які відомості має містити статут товариства з обмеженою
відповідальністю?
21. Які відомості має містити статут товариства з додатковою
відповідальністю?
22. У якому порядку затверджується статут акціонерного товариства?
23. Як затверджується статут товариства з обмеженою відповідальністю?
24. У чому полягає відмінність між засновницьким договором і
меморандумом?
25. Які відомості має містити засновницький договір повного товариства?
26. Які відомості має містити засновницький договір командитного товариства?
27. Як оформлюються установчі документи господарських товариств?
Тема 4: ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
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Завдання для самостійної роботи
1. Розкрити поняття «учасник» та «засновник» господарського товариства.
2. Назвати осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства.
3. З якого віку фізична особа здатна виступати учасником господарського
товариства? Відповідь обґрунтувати.
4. З якого віку фізична особа здатна виступати засновником господарського
товариства?
5. Розкрити поняття «корпоративні права».
6. Охарактеризувати види корпоративних прав.
7. Назвати майнові корпоративні права.
8. Назвати немайнові корпоративні права.
9. Які майнові права має вкладник командитного товариства?
10. Які майнові права має повний учасник?
11. Які майнові права має акціонер відкритого акціонерного товариства?
12. Розкрити зміст поняття «комерційна таємниця».
13. Розкрити зміст поняття «конфіденційна інформація».
14. Охарактеризувати процедуру виходу учасника з товариства з обмеженою
відповідаль- ністю.
15. Охарактеризувати процедуру відчуження частки у складеному капіталі
учасником по- вного товариства.
16. Розкрити зміст поняття «порушення права учасника».
17. Розкрити зміст поняття «невизнання права учасника».
18. Розкрити зміст поняття «оспорювання права учасника».
19. Вчинення яких дій передбачає неюрисдикційна форма захисту прав
учасника господарського товариства?
20. Які обов’язки несе учасник товариства з обмеженою відповідальністю?
Тема 5: МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрити зміст понять «майно», «статутний капітал господарського
товариства», «складений капітал господарського товариства».
2. Які права можуть виступати вкладом до статутного (складеного) капіталу
господарсь- кого товариства?
3. Хто несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане
товариству у користування?
4. У чому полягає експертна грошова оцінка вкладів учасників до статутного
(складеного) капіталу господарського товариства?
5. Яку частину своїх вкладів мають внести до державної реєстрації учасники
господарсь- ких товариств?
6. Яке майно належить до основних фондів виробничого і невиробничого
призначення?
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7. Що таке оборотні засоби?
8. Які правомочності має господарське товариство як власник?
9. У чому полягає право господарського товариства засновувати господарські
організації?
10.
Дати порівняльно-правову характеристику первісних та похідних
способів набуття права власності господарським товариством.
11. У чому полягає специфіка набуття права власності внаслідок
реорганізації юридичної особи?
12. Чи може господарське товариство успадкувати майно?
13. У яких випадках право власності господарського товариства може бути
припинено примусово?
14.
Що таке добровільне припинення права власності господарського
товариства?
15.
Що таке реквізиція?
16. У чому полягає конфіскація майна?
17. Охарактеризувати порядок звернення стягнення на майно господарського
товариства.
Тема 6: ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Завдання для самостійної роботи
Розкрити зміст поняття «припинення господарського товариства».
Розкрити зміст поняття «правонаступництво».
Розкрити зміст поняття «реорганізація».
Що таке злиття?
Охарактеризувати перетворення.
Назвати відмінності між поділом та виділом.
Який орган чи особа приймає рішення про злиття, приєднання, поділ та
перетворення?
8. Хто здійснює управління господарським товариством з моменту
формування комісії з припинення?
9. Протягом якого часу кредитори господарського товариства можуть
пред’явити прете- нзії до нього?
10.Перелічити функції ліквідаційної комісії/ліквідатора.
11.Які відомості має містити повідомлення про припинення господарського
товариства?
12.Які заходи щодо виявлення кредиторів господарського товариства може
вжити комісія з припинення?
13.Які відомості має містити передавальний акт?
14.Які відомості має містити розподільчий баланс?
15.Перелічити документи, які подаються для державної реєстрації
припинення господар- ського товариства в результаті злиття,
приєднання, поділу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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16.Перелічити документи, які подаються для державної реєстрації
припинення господар- ського товариства в результаті перетворення.
17.Назвати підстави для залишення державним реєстратором без розгляду
документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення
господарського товариства в результаті злиття, приєднання, поділу або
перетворення.
18.Назвати підстави для ліквідації господарського товариства в
добровільному порядку.
19.Назвати підстави для ліквідації господарського товариства в
примусовому порядку.
20.До яких наслідків призводить внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення щодо припинення господарського товариства?
21.Які відомості має містити проміжний ліквідаційний баланс?
22.Які відомості має містити ліквідаційний баланс?
23.Перелічити документи, які подаються для державної реєстрації
припинення господар- ського товариства в результаті ліквідації.
24.У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів?
25.У чому полягає зняття господарського товариства — платника податку з
обліку в ор- ганах Державної податкової служби?
26.Які документи здаються комісією з припинення на зберігання до архівної
установи?
27.Які документи подаються державному реєстратору для державної
реєстрації припи- нення господарського товариства в результаті його
ліквідації.
28.З якого моменту господарське товариство вважається ліквідованим?
29.Перелічити підстави для прийняття судом рішення про припинення
господарського товариства, що не пов’язане з його банкрутством.
30.У чому полягає специфіка ліквідації господарського товариства в
примусовому порядку?
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ)
Тема 7: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Завдання для самостійної роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дати визначення поняття «акціонерне товариство».
Назвати відмінні риси публічного та приватного акціонерного товариства.
Хто може бути акціонером?
Який мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства?
Як оформлюється статут відкритого акціонерного товариства?
Що відбувається, якщо вартість чистих активів акціонерного товариства
стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого
законом?
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7. У яких випадках допускається збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства?
8. Який орган може прийняти рішення про зміну розміру статутного капіталу?
9. Дати визначення поняття «акція».
10. Які категорії акцій існують?
11. Назвати типи акцій.
12. Яким чином відчужуються іменні акції?
13. Скільки привілейованих акцій має право емітувати акціонерне товариство?
14. Які реквізити повинна містити акція?
15. Дати визначення поняття «дивіденди».
16. У яких випадках акціонерне товариство не має права оголошувати та
виплачувати ди- віденди?
17. Дати визначення поняття «виписка з рахунку у цінних паперах».
18. Дати визначення поняття «реєстратор».
19. Що є підставою для внесення змін до реєстру власників іменних цінних
паперів?
20. У яких випадках акціонерне товариство — емітент має право самостійно
вести реєстр власників іменних цінних паперів?
21. Назвати сторін договору на ведення реєстру власників іменних цінних
паперів.
22. Яку відповідальність несуть засновники акціонерного товариства?
23. Дати визначення поняття «розміщення акцій».
24. Які відомості має містити інформація про розміщення (випуск) акцій?
25. З якого моменту акціонерне товариство має право опублікувати
інформацію про розміщення (випуск) акцій?
26. Скільки може тривати публічне розміщення акцій?
27. Перелічити органи управління акціонерного товариства.
28. У яких випадках обов’язково створюється наглядова рада акціонерного
товариства?
29. Який орган діє від імені акціонерного товариства?
30. Хто перевіряє та підтверджує правильність річної фінансової звітності
акціонерного товариства?
31. Назвати осіб, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.
32. Які питання віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів?
33. З якою періодичністю мають скликатися загальні збори акціонерів?
34. У яких випадках скликаються позачергові загальні збори акціонерів?
35. Як відбувається реєстрація учасників загальних зборів акціонерів?
36. У якому порядку приймаються рішення на загальних зборах акціонерів?
37. Хто приймає рішення про утворення виконавчого органу акціонерного
товариства?
38. Назвати функції наглядової ради акціонерного товариства.
39. Яку майнову відповідальність несуть службові особи акціонерного
товариства?
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Тема 8: ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Завдання для самостійної роботи
Дати визначення поняття «акціонер».
Охарактеризувати основні види прав акціонера.
У чому полягають майнові права акціонера?
Навести основні немайнові права акціонера.
Які нормативно-правові акти регламентують правовий статус акціонера в
Україні?
6. Назвати основні порушення прав акціонера.
7. Що є підставою для захисту прав акціонера?
8. Дати визначення поняття «спосіб захисту права».
9. Які форми захисту цивільних прав ви знаєте?
10. У чому полягає самозахист?
11. У чому полягає специфіка судового захисту прав акціонерів?
12. Назвати нормативно-правові акти, що визначають способи судового захисту
прав ак- ціонерів.
13. Охарактеризувати основні способи судового захисту прав акціонерів.
14. Що таке визнання права?
15. У чому полягає визнання правочину недійсним?
16. У яких випадках суд застосовує такий спосіб захисту права акціонера як
припинення правовідношення?
17. Які дії має вчинити акціонер для того, щоб захистити свої права в судовому
порядку?
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 9: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрити поняття «товариство з обмеженою відповідальністю».
2. Перелічити ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Перелічити вимоги, яким має відповідати найменування товариства з
обмеженою від- повідальністю.
4. Назвати нормативно-правові акти, які регламентують порядок заснування
товариства з обмеженою відповідальністю.
5. Перелічити заборони щодо участі в товаристві з обмеженою
відповідальністю.
6. Хто є сторонами договору про заснування товариства з обмеженою
відповідальністю?
7. У якій формі укладається договір про заснування товариства з обмеженою
відповіда- льністю?
8. Перелічити істотні умови договору про заснування товариства з обмеженою
відпові- дальністю.
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9. Перелічити відомості, які має містити статут товариства з обмеженою
відповідальністю.
10. Який мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю?
11. Дати визначення поняття «вклад до статутного капіталу».
12. Розкрити зміст поняття «статутний капітал».
13. Які об’єкти не можуть виступати вкладом до статутного капіталу
товариства з обмеженою відповідальністю?
14. Дати визначення поняття «чисті активи».
15. Перелічити підстави для зменшення статутного капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю.
16. Охарактеризувати порядок зменшення статутного капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю.
17. Охарактеризувати порядок збільшення статутного капіталу товариства з
обмеженою відповідальністю.
18. Назвати фонди, які необхідно створити в товаристві з обмеженою
відповідальністю.
19. Які дії необхідно вчинити на підготовчому етапі створення товариства з
обмеженою відповідальністю?
20. Які документи необхідно подати для державної реєстрації товариства з
обмеженою відповідальністю?
21. Назвати випадки зміни складу учасників товариства з обмеженою
відповідальністю.
22. На підставі яких документів здійснюється відступлення учасником своєї
частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю?
23. На підставі яких документів представник учасника має право брати участь
у загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю?
24. Назвати органи управління товариства з обмеженою відповідальністю.
25. Чим відрізняються поняття «компетенція» і «виключна компетенція»?
26. Охарактеризувати порядок скликання загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю.
27. У якому випадку загальні збори учасників товариства з обмеженою
відповідальністю є повноважними приймати рішення з питань порядку
денного?
28. Чи можуть вноситися зміни до порядку денного в ході проведення
загальних зборів учасників?
29. Що таке протокол?
30. Які функції виконує виконавчий орган товариства з обмеженою
відповідальністю?
31. Хто утворює та відкликає виконавчий орган товариства з обмеженою
відповідальністю?
32. Хто діє від імені товариства з обмеженою відповідальністю?
33. Розкрити зміст поняття «аудиторська перевірка».
34. У яких випадках проводиться аудиторська перевірка діяльності та звітності
товариства?
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Тема 10: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрити зміст поняття «товариство з додатковою відповідальністю».
2. Назвати ознаки товариства з додатковою відповідальністю.
3. Перелічити вимоги, яким має відповідати найменування товариства з
додатковою від- повідальністю.
4. Назвати нормативно-правові акти, які регламентують порядок заснування
товариства з додатковою відповідальністю.
5. Які особи не можуть бути учасниками товариства з додатковою
відповідальністю?
6. У якій формі укладається договір про заснування товариства з додатковою
відповіда- льністю?
7. Назвати істотні умови договору про заснування товариства з додатковою
відповідальністю.
8. Які відомості має містити статут товариства з додатковою
відповідальністю?
9. Який мінімальний розмір статутного капіталу товариства з додатковою
відповідальністю?
10. Дати визначення поняття «вклад до статутного капіталу товариства з
додатковою від- повідальністю».
11. Розкрити зміст поняття «статутний капітал».
12. Які об’єкти не можуть виступати вкладом до статутного капіталу товариства
з додатковою відповідальністю?
13. Розкрити зміст поняття «чисті активи».
14. Назвати підстави для зменшення статутного капіталу товариства з
додатковою відповідальністю.
15. Охарактеризувати порядок зменшення статутного капіталу товариства з
додатковою відповідальністю.
16. Охарактеризувати порядок збільшення статутного капіталу товариства з
додатковою відповідальністю.
17. Назвати фонди, які слід створити у товаристві з додатковою
відповідальністю.
18. Які дії потрібно вчинити на підготовчому етапі створення товариства з
додатковою відповідальністю?
19. Які документи необхідно подати для державної реєстрації товариства з
додатковою відповідальністю?
20. Назвати випадки зміни складу учасників товариства з додатковою
відповідальністю.
21. На підставі яких документів здійснюється відступлення учасником своєї
частки у ста- тутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю?
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22. На підставі яких документів представник учасника має право брати участь у
загальних зборах учасників товариства з додатковою відповідальністю?
23. Назвати органи управління товариства з додатковою відповідальністю.
24. Розкрити зміст понять «компетенція» і «виключна компетенція».
25. Охарактеризувати порядок скликання загальних зборів учасників
товариства з додатковою відповідальністю.
26. У якому випадку загальні збори учасників товариства з додатковою
відповідальністю є повноважними приймати рішення з питань порядку
денного?
27. У якому порядку вносяться зміни до порядку денного загальних зборів
учасників то- вариства з додатковою відповідальністю?
28. Що таке протокол загальних зборів учасників товариства з додатковою
відповідальністю?
29. Які функції виконує виконавчий орган товариства з додатковою
відповідальністю?
30. Хто утворює та відкликає виконавчий орган товариства з додатковою
відповідальністю?
31. Хто діє від імені товариства з додатковою відповідальністю?
32. Розкрити зміст поняття «аудиторська перевірка».
33. У яких випадках проводиться аудиторська перевірка діяльності та звітності
товариства з додатковою відповідальністю?
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
КОНТРОЛЮ
Орієнтовні форми контролю знань на семінарських та практичних
заняттях:
доповідь (виступ на задану тему);
доповнення доповіді;
вирішення задачі;
експрес опитування;
колоквіум;
участь в дискусії;
виконання самостійної роботи;
тестування;
реферат (письмова робота на задану тему із планом, списком
літератури та висновками);
письмове рецензування наукової статті;
анотація наукової статті;
підсумкова контрольна робота.
У випадку відсутності здобувача вищої освіти на лекції або
семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через
усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або
відпрацювати пропущене заняття протягом одного тижня з моменту його
появи.
Критерії оцінок. При оцінювання якості навчання враховуються наступні
компоненти:
1.
рівень знань (глибина і міцність, користування понятійним
апаратом, послідовність і точність відповіді);
2.
навики самостійної роботи (опрацювання додаткової літератури,
робота з із законодавством).
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-о
бальною системою.
"А" 90-100 (відмінно) - повне системне викладення отриманих знань.
Припускаються одиничні несуттєві помилки, які самостійно виправляються
здобувачем вищої освіти. Виділення істотних ознак навчальної дисципліни, що
вивчається за допомогою аналізу і синтезу, виявлення причинних зв'язків,
формулювання висновків і узагальнень, вільне оперування відомими фактами і
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відомостями. Виявлення пізнавальної активності, пізнавально-творчого
інтересу до навчальної дисципліни, що вивчається.
"B-C" 80-89; 75-79 (добре) - повне системне викладення отриманих знань.
Припускаються одиничні несуттєві помилки, які виправляються здобувачем
вищої освіти при вказівці викладача на помилку. Виділення істотних ознак
навчальної дисципліни, що вивчається, за допомогою аналізу і синтезу,
виявлення причинних зв'язків, формулювання висновків і узагальнень, у яких
можуть бути окремі несуттєві помилки. Підтвердження вивченого відомими
фактами і відомостями.
"D-E" 66-74; 60-65 (задовільно) - Неповне викладення одержаних знань,
що не перешкоджає засвоєнню наступного програмного матеріалу.
Припускаються окремі суттєві помилки, які виправляються за допомогою
викладача. Утруднення при виділенні суттєвих ознак навчальної дисципліни,
що вивчається, а також при виявленні причинних зв'язків і формулюванні
висновків.
"FX" 30-59 (незадовільно) - Неповне, нелогічне, безсистемне викладення
навчального матеріалу, суттєві помилки, які не виправляються навіть за
допомогою викладача. Повне незнання або нерозуміння навчального матеріалу
(здобувач вищої освіти не може відповісти на жодне поставлене запитання).
Недостатня самостійність - здобувач вищої освіти потребує додаткових
запитань від викладача при відповіді на поставлене питання. Пасивність та
відсутність пізнавального інтересу до навчального предмету, що вивчається.
Відсутність уваги на заняттях та інтересу до обраної професії.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Предмет і завдання курсу “Корпоративне право”.
Сутність корпоративних відносин.
Корпоративні відносини зовнішнього характеру.
Корпоративні відносини внутрішнього характеру.
Визначення корпоративних прав.
Володарі корпоративних прав.
Корпоративна норма. Джерела корпоративного права.
Корпоративне право як наука і навчальний курс.
Співвідношення цивільних і корпоративних відносин.
Етапи історичного розвитку корпоративного права.
Історичне виникнення колективних форм господарської діяльності.
Історичний розвиток корпоративного права в Україні.
Організаційно-правові форми здійснення господарської діяльності.
Господарське товариство як суб’єкт корпоративних відносин.
Правовий та організаційний статус держави як суб’єкта корпоративного
права.
16.
Особливості повноважень фізичної особи – інвестора корпорації.
17.
Правовий характер відносин, що виникають між господарським
товариством та його учасниками.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Склад та правовий режим майна корпоративних утворень.
Визначення майнових корпоративних прав.
Майнові права і обов’язки учасників корпоративних відносин.
Відповідальність учасників корпоративних утворень по зобов’язанням
корпорації.
22.
Порядок формування та змін статутного фонду корпорації.
23.
Інтелектуальна власність як внесок до статутного фонду.
24.
Порядок використання прибутку корпорацій.
25.
Поняття інвестиційного зобов’язання.
26.
Дивідендна політика.
27.
Поняття корпоративного управління.
28.
Класифікація суб’єктів корпоративного управління.
29.
Зовнішня сфера корпоративного управління.
30.
Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління.
31.
Особливості затвердження внутрішньо корпоративних управлінських
документів.
32.
Види корпоративних цінних паперів.
33.
Акція: поняття, види, повноваження власників.
34.
Облігація: поняття, види, повноваження власників.
35.
Перехід права власності на корпоративні цінні папери.
36.
Поняття та структура депозитарної системи.
37.
Корпоративні цінні папери як об’єкт депозитарного регулювання.
38.
Завдання та повноваження Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
39.
Поняття установчих документів, вимоги законодавства до їх форми та
змісту.
40.
Державна реєстрація корпоративних утворень.
41.
Співвідношення понять “засновник” і “учасник” корпоративного
утворення.
42.
Поняття , форми і підстави реорганізації корпоративних утворень.
43.
Поняття, підстави і порядок ліквідації корпорації.
44.
Проведення процедури банкрутства.
45.
Поняття і порядок санації підприємства.
46.
Розмежування припинення та призупинення діяльності корпоративного
утворення.
47.
Особливості акціонування як форми корпоратизації.
48.
Фактори, що ускладнюють процес заснування акціонерного товариства.
49.
Види акціонерних товариств.
50.
Етапи створення відкритого акціонерних товариств.
51.
Розмір, порядок формування та змін статутного фонду акціонерного
товариства.
52.
Порядок емісії акцій.
53.
Особливості відчуження акцій закритого акціонерного товариства. Зміна
складу акціонерів.
54.
Органи управління акціонерного товариства.
18.
19.
20.
21.
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Визначення і правові ознаки товариств партнерського типу.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
Товариство з додатковою відповідальністю.
Органи управління товариств з обмеженою та додатковою
відповідальністю.
59.
Поняття, види та порядок створення товариств некорпоративного типу.
60.
Особливості управління діяльністю товариств некорпоративного типу.
61.
Створення корпоративних утворень у процесі приватизації державних
підприємств.
62.
Об’єкти, що підпадають під пряме управління держави.
63.
Суб’єкти управління державними підприємствами і корпоративними
правами.
64.
Повноваження Фонду державного майна як головного суб’єкта
управління корпоративними правами.
65.
Уповноваженні
особи
в
структурі
управління
державними
корпоративними правами.
66.
Корпоративна сутність господарських об’єднань.
67.
Поняття, види та учасники господарських об’єднань.
68.
Установчі документи у господарських об’єднаннях.
69.
Договірні господарські об’єднання.
70.
Об’єднання статутного типу.
71.
Роль Антимонопольного комітету при заснуванні господарських
об’єднань.
72.
Холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації.
73.
Особливості створення та функціонування промислово-фінансових груп.
55.
56.
57.
58.
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