
Програмові вимоги із навчальної дисципліни  

«Корпоративне право» 

для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 

ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Право» (081)  

 

Тема 1. Поняття, предмет та методи корпоративного права  

1. Поняття корпоративного права. 

2. Корпоративне право в суб’єктивному та об’єктивному розумінні.  

3. Суспільні відносини, що регулюються корпоративним правом. 

4. Корпоративні правовідносини як предмет корпоративного права.  

5. Поняття та ознаки корпоративного права.  

6. Співвідношення корпоративного права з іншими галузями приватного та 

публічного права.  

7. Методи корпоративного права. Загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання і вивчення корпоративного права.  

8. Місце науки та навчального курсу корпоративного права в системі 

юридичних дисциплін. 

9. Об’єкти та суб’єкти корпоративного права. 

10. Система корпоративного права. 

 

Тема 2. Джерела корпоративного права 

1. Джерела корпоративного права. 

2. Ознаки джерел корпоративного права.  

3. Основні джерела корпоративного права.  

4. Корпоративний звичай як форма корпоративного права.  

5. Корпоративні прецеденти.  

6. Систематизація нормативних актів корпоративного права.  

7. Джерела корпоративного  права романо-германської правової сім’ї. 

8. Джерела корпоративного  права англо-саксонської правової сім’ї. 

 

Тема 3. Поняття корпоративних правовідносин  



1. Поняття корпоративних відносин. 

2. Структура корпоративних відносин.  

3. Зміст корпоративних правовідносин. 

4. Правовий аналіз окремих елементів корпоративних відносин.  

5. Майнові корпоративні права. 

6. Немайнові (організаційні) корпоративні права. 

7. Момент виникнення корпоративних правовідносин. 

8. Припинення корпоративних правовідносин. 

 

Тема 4. Правове регулювання виникнення суб’єкта корпоративного 

права  

1. Поняття суб’єктів корпоративного права та їх ознаки, види суб’єктів та їх 

загальна правова характеристика 

2. Учасник, засновник як суб’єкт корпоративного права 

3. Юридична особа як суб’єкт корпоративного права 

4. Юридичні факти як підстави виникнення юридичних осіб корпоративного 

типу 

5. Процедура державної реєстрації та проходження інших обов’язкових 

процедур легітимації. 

6. Правовий статус акціонерного товариства 

7. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю 

8. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю 

9. Правовий статус повного товариства 

10. Правовий статус командитного товариства 

 

Тема 5. Поняття та види об’єднань підприємств.  

1. Ознаки консорціуму, асоціації, концерну та корпорації 

2. Поняття управління корпоративною організацією  

3. Функції управління. Загальні принципи управління корпоративною 

організацією 



4. Принципи централізації, децентралізації, координації, використання 

людського потенціалу 

5. Органи управління господарських товариств, їх компетенція та процедура 

формування 

 

Тема 6. Поняття корпоративних прав  

1. Поняття та правова природа корпоративних прав учасників  

2. Класифікація корпоративних прав як суб’єктивного права  

3. Майнові та немайнові (організаційні) корпоративні права 

4. Право на отримання інформації про діяльність корпоративної юридичної 

особи  

5. Право на участь в управлінні корпоративною юридичною особою  

6. Право на отримання прибутку  

7. Виплата дивідендів в акціонерних товариствах  

8. Право на відчуження акцій, частки в статутному (складеному) капіталі 

9. Право на вихід з товариства в установленому законом порядку 

10. Право на одержання частки активів при ліквідації товариства  

 

Тема 7. Цивільно-правові форми розпорядження корпоративними 

правами. 

1. Купівля-продаж корпоративних прав  

2. Момент переходу права власності 

3. Застава корпоративних прав  

4. Відчуження корпоративних прав за договором міни 

5. Відчуження корпоративних прав за договором дарування корпоративних 

прав 

6. Спадкування корпоративних прав 

 

Тема 8. Переважне право у корпоративних правовідносинах  

1. Поняття переважного права у корпоративних правовідносинах 



2. Види переважних прав у корпоративних правовідносинах 

3. Здійснення переважних прав у корпоративних правовідносинах 

4. Право на захист переважних прав у корпоративних правовідносинах 

5. Способи захисту переважних прав у корпоративних правовідносинах 

 

Тема 9. Корпоративні права держави 

1. Поняття корпоративних прав держави 

2. Особливості реалізації корпоративних прав держави 

3. Суб’єкти управління корпоративними правами держави. Кабінет Міністрів 

України, Фонд державного майна, органи державної влади, уповноважені 

управляти майном. Їх повноваження 

4. Відповідальний представник та уповноважені особи  

5. Умови їх призначення, обрання, їх функції та повноваження  

6. Ведення реєстру державних корпоративних прав 

7. Проведення оцінки державних корпоративних прав 

8. Припинення корпоративних прав держави  

9. Приватизація корпоративних прав держави, способи приватизація, 

покупки, вимоги до покупців 

 

Тема 10. Корпоративне управління 

1. Поняття корпоративного управління та його ознаки 

2. Загальні принципи корпоративного управління 

3. Поняття та види корпоративного контролю  

4. Вищий орган управління корпоративної юридичної особи  

5. Виборні органи управління корпоративною юридичною особою 

6. Контроль за діяльністю органів управління корпоративною юридичною 

особою 

 

Тема 11. Припинення корпоративних відносин 



1. Підстави припинення корпоративних прав: з ініціативи учасника, з 

ініціативи юридичної особи, на вимогу інших осіб 

2. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виходом учасника з 

товариства  

3. Порядок та момент виходу учасника з товариства 

4. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з відступленням 

частки  

5. Порядок відступлення, переважне право інших учасників товариства на 

придбання, порядок продажу акцій 

6. Припинення корпоративних правовідносин в зв’язку з виключенням 

учасника з товариства  

7. Умови виключення, оформлення рішення про виключення 

8. Припинення корпоративних правовідносин у зв’язку із смертю 

(ліквідацією) учасника  

9. Спадкування частки. Спадкування акцій 

10. Припинення корпоративних правовідносин на вимогу кредиторів 

учасника у разі недостатності його майна для виконання власних зобов’язань  

 

 

Тема 12. Охорона та захист прав учасників корпорацій 

1. Основні механізми охорони та захисту прав учасників корпоративних 

юридичних осіб  

2. Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту прав учасників 

корпоративних правовідносин 

3. Корпоративні спори та їх вирішення 

4. Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм 

5. Нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність державних 

органів за порушення корпоративних норм 


