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Поняття та ознаки корпоративного права.
Суспільні відносини, що регулюються корпоративним правом.
Співвідношення корпоративного права з акціонерним, господарським та цивільним правом.
Методи корпоративного права.
Функції та принципи корпоративного права.
Суб’єкти корпоративних відносин: загальна характеристика.
Корпоративне право як навчальна дисципліна. Мета та завдання корпоративного права як
навчальної дисципліни.
8. Тенденції розвитку корпоративного права в Україні.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. Історико-правові аспекти становлення та розвитку національного законодавства щодо
створення, функціонування та припинення господарських корпорацій.
10. Загальна характеристика джерел корпоративного права.
11. Поняття, ознаки та система корпоративного законодавства.
12. Проблеми вдосконалення корпоративного законодавства.
13. Державні органи, які регулюють корпоративні відносини. Державний контроль за
корпоративною діяльністю.
14. Кабінет Міністрів України, його повноваження та функції у сфері регулювання
корпоративних відносин та управління корпоративними правами держави.
15. Фонд державного майна України, його повноваження та функції у сфері регулювання
корпоративних відносин та управління корпоративними правами держави.
16. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, її повноваження та функції у сфері
регулювання корпоративних відносин та управління корпоративними правами держави.
17. Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм.
18. Відповідальність посадових осіб державних органів за порушення корпоративних норм.
19. Відповідальність посадових осіб органів управління і контролю суб’єктів корпоративних
відносин за порушення корпоративних норм.
20. Відповідальність акціонерів, учасників і працівників суб’єктів корпоративних відносин за
порушення корпоративних норм.
21. Законодавство України про акціонерні товариства.
22. Поняття і юридична природа акціонерного товариства як корпоративної організації. Типи
акціонерних товариств.
23. Заснування акціонерного товариства. Установчі документи акціонерного товариства як
корпоративної організації.
24. Майнові корпоративні відносини в акціонерному товаристві.
25. Відносини членства в акціонерному товаристві як корпоративній організації. Права та
обов’язки акціонерів.
26. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин в акціонерному товаристві.
27. Припинення акціонерного товариства.

28. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю як корпоративної
організації.
29. Особливості створення та державної реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю.
30. Система органів управління і контролю в товаристві з обмеженою відповідальністю
як корпоративній організації, їх повноваження та функції.
31. Права та обов’язки учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
32. Майнові корпоративні відносини в товаристві з обмеженою відповідальністю. Правовий
режим майна товариства з обмеженою відповідальністю як корпоративної організації.
33. Припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.

34. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю як корпоративної
організації.
35. Особливості створення та державної реєстрації товариства з додатковою
відповідальністю.
36. Система органів управління і контролю в товаристві з додатковою відповідальністю
як корпоративній організації, їх повноваження та функції.
37. Права та обов’язки учасників товариства з додатковою відповідальністю.
38. Майнові корпоративні відносини в товаристві з додатковою відповідальністю. Правовий
режим майна товариства з додатковою відповідальністю як корпоративної організації.

39. Припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю.

40. Поняття і юридична природа повного товариства як корпоративної організації.
41. Особливості створення та установчі документи повного товариства.
42. Система органів управління в повному товаристві як корпоративній організації, їх
повноваження та функції.
43. Права та обов’язки учасників повного товариства.
44. Майнові корпоративні відносини в повному товаристві.
45. Припинення діяльності повного товариства.

46. Поняття і юридична природа командитного товариства як корпоративної організації.
47. Особливості створення та установчі документи командитного товариства.
48. Система органів управління в повному товаристві як корпоративній організації, їх
повноваження та функції.
49. Права та обов’язки учасників (вкладників) командитного товариства.
50. Майнові корпоративні відносини в повному товаристві.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Припинення діяльності командитного товариства.
Виробничий кооператив як корпоративна організація.
Утворення та державна реєстрація виробничого кооперативу.
Особливості членства у виробничому кооперативі. Управління виробничим кооперативом.
Майнові корпоративні відносини у виробничому кооперативі.
Припинення виробничого кооперативу.
Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію.
Сільськогосподарський виробничий кооператив як корпоративна організація.
Відносини членства у сільськогосподарському виробничому кооперативі.
Особливості управління сільськогосподарським виробничим кооперативом.
Майнові корпоративні відносини у сільськогосподарському виробничому кооперативі.
Припинення сільськогосподарського виробничого кооперативу.

63. Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив як корпоративна організація. Види
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
64. Особливості членства у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі.
65. Управління сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом.
66. Майнові корпоративні відносини в сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативі. Пайові внески до сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
67. Законодавство України про споживчу кооперацію.

68. Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу (товариства) як
корпоративної організації.
69. Особливості створення і державної реєстрації споживчого кооперативу (товариства).
70. Припинення діяльності споживчого кооперативу (товариства).
71. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у системі споживчої
кооперації.
72. Майнові корпоративні відносини у споживчому кооперативі (товаристві).
73. Правове становище об’єднань (спілок) споживчих кооперативів (товариств).
74. Законодавство України про кредитну кооперацію.

75. Поняття і юридична природа кредитної спілки як корпоративної організації.
76. Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок.
77. Припинення діяльності кредитної спілки.
78. Система органів самоврядування кредитної спілки, їх повноваження.
79. Відносини членства у кредитних спілках.
80. Майнові корпоративні відносини у кредитній спілці. Майнові фонди кредитної спілки, їх
правовий режим.
81. Правове становище асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні спілки.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Законодавство України про фермерське господарство.
Фермерське господарство як корпоративна організація.
Утворення та державна реєстрація фермерського господарства.
Припинення діяльності фермерського господарства.
Особливості членства у фермерському господарстві.
Управління фермерським господарством

88. Господарська діяльність фермерського господарства.
89. Майнові корпоративні відносини у фермерському господарстві.
90. Державна підтримка фермерського господарства.

