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Концепція дисципліни. 
 
В умовах розбудови ринкових відносин в Україні важливого 

значення набуває діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, 
створених шляхом об'єднання майна, майнових прав і підприємницької 
діяльності. Важливим юридичним інструментом, що забезпечує 
створення, функціонування і припинення зазначених державних 
суб'єктів господарювання є правові норми, об'єднані комплексним 
(міжгалузевим) правовим інститутом - корпоративним правом. 

Корпоративне право, по-перше, в суб'єктивному значені - це право 
особи, що витікає із її членства в корпорації на участь в управлінні 
правами корпорації і отримання дивідендів відповідно до своєї частки 
майна, а також право на отримання частки із статутного фонду 
юридичної особи при її ліквідації, а по-друге, в об'єктивному значені - 
це сукупність взаємопов'язаних правових норм, що закріплюють 
відносини, які складаються у зв'язку з утворенням, діяльністю і 
ліквідацією корпорації. 

Вивченню навчальної дисципліни «Корпоративне право» передують 
такі навчальні дисципліни: 

1) «Теорія держави і права»; 
2) «Цивільне та сімейне право»; 
3) «Фінансове право». 
Із дисципліни «Теорія держави та права» використовуються теми: 
• «Сутність та функції права»; 
• «Джерела (форми) права»; 
• «Поняття норми права, структура, ознаки»; 
• «Правоутворення та правотворчість. Юридична техніка»; 
• «Дія нормативно-правових актів»; 
• «Система права та система законодавства»; 
• «Юридична відповідальність та її види»; 
• Правопорушення: ознаки, склад». 
Із дисципліни «Цивільне та сімейне право» використовуються теми: 
• «Суб'єкти цивільного права»; 
• Об'єкти цивільного права»; 
• «Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних 

правовідносин. Угоди»; 
• «Здійснення цивільних прав і виконання юридичних обов'язків»; 
• «Право власності загального положення»; 
• «Право приватної власності»; 
• «Право колективної власності»; 
• «Право державної власності»; 
• «Право спільної власності»; 
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• «Поняття, підстави виникнення та види зобов'язань»; 
• «Цивільно-правовий договір». 
 
Із дисципліни «Фінансове право» використовуються теми: 
«Фінансова діяльність держави, її правові аспекти»; «Фінансовий 

контроль»; «Бюджетний устрій України, Бюджетний процес»; «Податки 
з юридичних осіб»; «Кошторисно-бюджетне фінансування»; «Правове 
регулювання грошового обігу»; Основи валютного законодавства». 

Семестр Всьог
о В т.ч. розподіл за семестрами та видами занять Форма  

атестації 

    лекції практичн
і 

семінар
ські 

Лаборатор
ні 

індивідуа
льні 

СРС (у т.ч. під 
контролем 
викладача) 

  

6 70 28 - 14 - - 28 екзамен 

Система рейтингової оцінки 
 

Мета і завдання дисципліни 
1. 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 дисциплін студент 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. 
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Тематичний план лекцій 
ТЕМА 1. Поняття предмет і метод корпоративного права. 
Поняття, предмет та метод корпоративного права. Місце 

корпоративного права в системі права України. Джерела 
корпоративного права. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: Плакат «Джерела корпоративного права»; Кибенко Є.Р. 
«Корпоративне право», підручник, - X., 1999, Глава 1; Ратєєва. «Поняття 
корпоративного права». // Вісник, 2000, №4, С.110-1 14. 

ТЕМА 2. Поняття господарських товариств 
Поняття і форми підприємництва . Поняття і ознаки господарських 

товариств, їх класифікація і право дієздатність. Статус учасників 
господарських товариств. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: Плакат «Форми підприємництва в Україні»; Кибенко Є.Р. 
«Корпоративне право»: підручник. - X., 1999, глава 2; Закон України 
«Про господарські товариства» ст.ст. 1,2. 

ТЕМА 3. Заснування господарських товариств 
Підстави і способи заснування господарських товариств. Засновники 

і учасники товариств. Установчі документи і статутний фонд (складовий 
капітал) господарських товариств. Особливості створення відкритого і 

№  
п/п Перелік (назва) тем Розподіл навчального часу 

    Всього Лекції Семінари СРС 
1. Загальні положення корпоративного права 5 1 1 3 
2. Поняття господарських товариств 6 3 1 2 
3. Заснування господарських товариств 7 2 2 3 

4. Майно і майнові права в господарських 
товариствах 7 3 1 3 

5. Господарські товариства, як учасники ринку 
цінних паперів 7 3 1 3 

6. Організація управління в діяльності 
господарських товариств 6 3 1 2 

7. Припинення діяльності господарських 
товариств 7 2 2 3 

8. Акціонерне товариство 9 4 2 3 

9. Товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю 9 4 2- 3 

10. Повне і командитне товариства 7 3 1 3 
  ВСЬОГО 70 28 14 28 

Робочий тематичний план з дисципліни “Корпоративне право” 
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закритого господарського товариства. Державна реєстрація 
господарських товариств. Створення господарських товариств в процесі 
приватизації і корпоратизації державних підприємств. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: Плакат «Державна реєстрація господарських товариств»; Закон 
України «Про господарські товариства» ст. 3-11; Положення про 
порядок корпоратизації підприємств, затверджений ПКМУ від 5.07.92р. 
№508. // ЗПУ, 1993, №11, ст.250; Кибенко Є.Р. «Корпоративне право» 
підручник. - X., 1999, глава 3. 

ТЕМА 4. Майно і майнові права в господарських товариствах 
Склад і правовий режим майна господарських товариств. Майнові 

права і обов'язки учасників. Відповідальність учасників за 
зобов'язаннями господарських товариств. Статутний фонд (складовий 
капітал) господарських товариств. Поняття прибутку господарських 
товариств. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: Плакат «Статутний фонд господарського товариства»; Закон 
України «Про господарські товариства», ст.ст.12-16. Кибенко Є.Р. 
«Корпоративне право» підручник. - X., 1999, глава 4. 

ТЕМА 5. Господарські товариства як учасники ринку цінних паперів 
Поняття ринку цінних паперів. Поняття і класифікація цінних 

паперів. Функції господарських товариств на ринку цінних паперів. 
Правова характеристика акцій і облігацій. Порядок вступу і обігу акцій і 
облігацій господарських товариств. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: Плакат «Фондовий ринок в Україні»; Закон України «Про 
господарські товариства»; ст.ст. 26-34; Закон України «Про цінні папери 
і фондову біржу», глава 1, 2, 3, 7, 8, 9; Кибенко Є.Р. Корпоративне 
право, підручник. X 1999, глава 5. 

ТЕМА 6. Організація управління і діяльності господарських 
товариств 

Принципи корпоративного управління. Організація управління 
господарськими товариствами. Особисті права і обов'язки учасників 
господарських товариств. Представництво в корпоративних відносинах. 
Організація управління державними корпоративними правами. 
Розмежування корпоративних і трудових відносин. Відповідальність 
учасників корпоративних відносин. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої 
літератури до теми: плакат «Органи управління господарських 
товариств»; Закон України «Про господарські товариства», ст.ст.23, 
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41-49, 58-63, 65, 68, 70, 75, 81; Кибенко Є.Р. Корпоративне право. 
Підручник. X., 1999, глава 6. 

ТЕМА 7. Припинення діяльності господарських товариств 
Форми, способи і підстави припинення господарських товариств. 

Реорганізація і ліквідація господарських товариств. 
Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 

до теми: плакат «Припинення юридичної особи»; Закон України «Про 
господарські товариства», ст. 19-22, 54, 83; Кибенко Є.Р. Корпоративне 
право. Підручник. X., 1999, глава 7. 

ТЕМА 8. Акціонерне товариство 
Правові ознаки акціонерних товариств. Порівняльна характеристика 

відкритого і закритого акціонерних товариств. Статутний фонд 
акціонерних товариств. Статус акціонерів. Органи управління 
акціонерних товариств. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: плакат «Органи управління господарських товариств»; Закон 
України «Про господарські товариства», ст.ст. 24-49; Кибенко Є.Р. 
Корпоративне право. Підручник. X. 1999, глава 8. Фатєєва І. «Акціонери 
як суб'єкти правовідносин: питання термінології» // Вісник Аграрний, 
2000, №2. С.72. «Правова природа корпоративних правовідносин в 
акціонерному товаристві». // Вісник, 2000, №4. С.58. 

ТЕМА 9. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 
Правові ознаки товариства з обмеженою відповідальністю. Статус 

учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Майновий стан та 
органи управління товариства з обмеженою відповідальністю. Правова 
характеристика товариства з додатковою відповідальністю. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: плакат «Органи управління господарських товариств», 
«Відповідальність учасників за боргами господарських товариств; Закон 
України «Про господарські товариства», розділ 2, глави 2 та 3; Кибенко 
Є.Р. Корпоративне право. Підручник. X., 1999, глава 9. 

ТЕМА 10. Повне і командитне товариство 
Поняття і правові ознаки повного товариства. Статус учасників ПТ і 

зміна До складу. Ведення справ повнота товариства. Поняття і правові 
ознаки командитного товариства. Особливості статусу вкладників в 
командитному товаристві. 

Перелік навчально-наочних посібників та рекомендованої літератури 
до теми: плакат «Відповідальність учасників за боргами господарських 
товариств»; Закон України «Про господарські товариства», розділ 2, 
глави 4 та 5; Кибенко Є.Р. Корпоративне право. Підручник. X., 1999, 
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глава 10. 
 

Семінарські заняття 
 
ТЕМА 1. Загальні положення корпоративного права 
Значення терміну «корпорація». Зміст терміну «Корпоративне 

право». Поділ відносин, що існують в корпораціях на внутрішні і 
зовнішні. Учасники корпоративних правовідносин. Місце 
корпоративного права в системі права України. Джерела 
корпоративного права. 

Навчальна література: Кибенко Є.Р. Корпоративне право. Підручник. 
- X., 1999, глава 1. 

ТЕМА 2. Поняття господарських товариств 
Поняття підприємництва. Форми підприємницької діяльності. 

Поняття господарського товариства. Органи господарського товариства. 
Класифікація господарських товариств. Спеціальна право дієздатність 
(правосуб'єктність) господарських товариств. Відносини учасників з 
господарським товариством. Основні зобов'язання учасників товариств. 
Господарські об'єднання. Відмінні ознаки господарських товариств і 
господарських об'єднань. 

Навчальна література: Кибенко Є.Р. Корпоративне право. Підручник. 
X., 1999, глава 2. Закон України «Про господарські товариства», ст.ст. 1, 2. 

ТЕМА 3. Заснування господарських товариств 
Можливі шляхи заснування господарських товариств. Юридична 

підстава створення товариств. Відмінність створення господарського 
товариства від реорганізації шляхом злиття. Корпоратизація і 
акціонування. Стадії заснування господарських товариств. Засновники, 
учасники, акціонери. Обмеження на участь в господарських 
товариствах. Склад установчих документів для різних видів 
господарських товариств. Вимоги до установчих документів. Статутний 
фонд (складовий капітал) господарських товариств. Вклади і внески. 
Особливості створення акціонерних товариств. Етапи створення 
акціонерних товариств. Створення акціонерних товариств в процесі 
корпоратизації та в ході приватизації. 

Навчальна література: Закон України «Про господарські товариства», 
ст.ст. 3-11; Закон України «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)»; Положення про порядок створення 
господарських товариств для участі в приватизації об'єктів групи Л, 
затв. наказом ФДМУ від 8.10.96 №1182; Положення про порядок 
корпоратизації підприємств, затв. ПКМУ від 5.07.93 №508; Кибенко Є.Р. 
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Корпоративне право. Підручник. X., 1999, глава 3. 
ТЕМА 4. Майно і майнові права в господарських товариствах 
Режим майна господарського товариства. Джерела формування 

майна. Ризик випадкової загибелі майна, що є власністю господарського 
товариства або переданого йому в користування. Відмежування 
колективної власності від спільної часткової власності. Майнові права та 
обов'язки учасників господарських товариств. Відповідальність 
учасників за зобов'язаннями господарських товариств. Статутний фонд 
(складовий капітал). Функції статутного фонду (складового капіталу) 
господарських товариств. Поняття і види прибутку господарських 
товариств. Порядок і нормативи розподілу прибутку. 

Навчальна література: Закон України «Про підприємства в Україні», 
ст.10; Закон України «Про господарські товариства», ст.ст. 12-16; 
Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного 
фонду ЛТ, затв. рішенням ДКЦПФР від 08.04.98 №44; Кибенко Є.Р. 
Корпоративне право. Підручник. X., 1999, глава 4. 

ТЕМА 5. Господарські товариства як учасники ринку цінних паперів 
Поняття фондового ринку і цінних паперів. Ознаки цінних паперів. 

Види і  класифікація цінних паперів. Функції, що можуть виконувати 
господарські товариства на ринку цінних паперів. Види професійних 
учасників ринку цінних паперів. Порівняльна характеристика акцій і 
облігацій, що випускаються господарськими товариствами. 

Навчальна література: Закон - України «Про господарські 
товариства», ст.ст. 26-34; Закон України «Про цінні папери та фондову 
біржу», глави 1, 2, 3,7, 8, 9; Положення про порядок реєстрації випуску 
акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію, затв. 
рішенням ДКЦПФР від 12.02.98. №36; Кибенко Є.Р. Корпоративне 
право. Підручник. X., 1999, глава 5. 

ТЕМА 6. Організація управління і діяльності господарських 
товариств 

Принципи управління корпораціями. Структура управління 
господарськими товариствами - об'єднаннями капіталів. Система 
управління господарськими товариствами - об'єднаннями осіб. Особисті 
немайнові права і обов'язки учасників товариств. Представництво 
учасників господарських товариств в корпоративних відносинах. 
Представництво осіб з пороками волі. Представництво і здійснення 
повноважень господарського товариства його органами. Оформлення 
відносин представництва. Поняття державних корпоративних прав. 
Система управлінні державними корпоративними правами. Особи, 
уповноважені на управління державними корпоративними правами. 
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Розмежування корпоративних і трудових відносин. Юридична 
відповідальність господарських товариств перед їх учасниками. 

Відповідальність органів господарських товариств. Юридична 
відповідальність учасників господарських товариств. 

Навчальна література: Закон України «Про господарські товариства», 
ст.ст. 23, 41-49, 58-63, 65, 68, 70, 75, 81; Кибенко Є.Р. Корпоративне 
право. Підручник. X., 1999, глава 6. 

ТЕМА 7. Припинення діяльності господарських товариств 
Поняття реорганізації. Поняття ліквідації господарських товариств. 

Добровільний порядок припинення. Примусовий порядок припинення 
господарських товариств. Підстави припинення. Види реорганізації 
(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення). Ліквідаційна 
комісія (утворення, повноваження). Строки проведення ліквідації. 
Правові наслідки несвоєчасного звернення кредитора до ліквідаційної 
комісії. 

Навчальна література: Закон України «Про господарські товариства», 
ст.ст. 19-22, 54, 83; «Про деякі питання практики розгляду спорів, 
пов'язаних із створенням, реорганізацією і ліквідацією підприємств», 
роз'яснення ВАСУ від 12.09.98; Кибенко Є.Р. Корпоративне право. 
Підручник. X., 1999, глава  

ТЕМА 8. Акціонерне товариство 
Поняття і істотні ознаки акціонерного товариства. Різниця в 

правовому статусі відкритого і закритого акціонерного товариства. 
Розмір статутного фонду акціонерного товариства. Порядок формування 
статутного фонду. Зміст статутного фонду (збільшення, 
зменшення).Порядок прийняття рішення про зміну статутного фонду. 
Особливість статусу акціонера. Майнові права і обов'язки акціонера. 
Немайнові права і обов'язки акціонера. Структура органів товариства, їх 
характеристика. 

Навчальна література: Закон України «Про господарські товариства», 
ст. 24-49; Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», глава 2; 
Положення ' про подання регулярної інформації відкритими 
акціонерними товариствами і підприємствами емітентами облігацій, 
затв. рішенням ДКІДПФР від 09.06.98 №72; Кибенко Є.Р. Корпоративне 
право. Підручник. X., 1999, глава 8. 

ТЕМА 9. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 
Основні правові ознаки товариства з обмеженою відповідальністю. 

Майнові права учасників товариства. Немайнові права учасників. Зміни 
складу товариства (підстави і порядок). Фонди товариства з обмеженою 
відповідальністю. Вклади і внески до майна товариства. Структура 
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органів управління товариства. Прийняття рішення методом опитування. 
Поняття товариства з додатковою відповідальністю. Відмежування 
товариства з додатковою відповідальністю від товариства з обмеженою 
відповідальністю. Характерні ознаки товариства з додатковою 
відповідальністю. 

Навчальна література: Закон України «Про господарські товариства» 
глави 2 та 3; Кибенко Є.Р. Корпоративне право. Підручник. X., 1999, глава 9. 

ТЕМА 10. Повне і командитне товариства 
Поняття повного товариства, його правові ознаки. Особливість 

повного товариства як юридичної особи. Складові статусу учасників 
повного товариства. Обов'язки учасника товариства. Обмеження прав 
учасника ПТ, які можуть встановлюватися установчим договором. 
Підставі! і порядок зміни складу учасників повного товариства. Ведення 
справ повного товариства ,його документальне оформлення. 
Припинення повноважень на ведення справ. Поняття командитного 
товариства. Комплементації та командитисти. Правові ознаки 
командитного товариства. Особливості правового статусу командирів. 

Навчальна література: Закон України «Про господарські товариства», 
розділ 2, глава 4 та 5; Кибенко Є.Р. Корпоративне право. Підручник. X., 
1999, глава 10. 

 

№  
п/п Індивідуальні завдання Варіант 1 Варіант 2 

  Скласти:     
1. Установчий договір ВАТ +   
2. Статут ВАТ   + 
3. Установчий договір ЗАТ   + 
4. Статут ЗАТ +   
5. Установчий договір ТОВ +   
6. Статут ТОВ   + 
7. Установчий договір ТДВ — + 
8. Статут ТДВ +   
9. Установчий договір ПТ   + 
10, Установчий договір КТ + — 

Примітка: Варіант 1 виконують студенти, записані в журналі під непарними.  
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Методичні вказівки. 
 
При самостійній роботі студентів з конспектами лекційного матеріалу 

необхідно визначити ключові поняття, уяснити їх зміст, запам'ятати 
(вивчити) юридичні терміни, що застосовуються в лекціях. Вести тлумачний 
словник юридичних термінів, що застосовуються в корпоративному праві. 

При підготовці до семінарських занять необхідно крім вивчення 
лекційного матеріалу, відповідних розділів підручників звернутися до 
нормативно-правових актів, зазначених в списку джерел та літератури 
до кожної теми і бути готовим обґрунтувати свої відповіді, посилаючись 
на конкретні норми права, викладені в зазначених нормативно-правових 
актах. Знати назву нормативно-правових актів, що регламентують 
питання, винесені для розгляду на семінарських заняттях. 

При виконанні індивідуальних (письмових) завдань слід 
користуватися, по-перше, типовими установчими документами, 
записаними в переліку джерел та літератури, і, по-друге, 
використовувати зразки установчих документів, наведених в юридичних 
довідниках і іншій юридичній літературі. Передбачені типові і інші 
установчі документи потрібно опрацювати як проект документа 
конкретного господарського товариства (з заповненням фактичних 
даних всіх реквізитів - назв, прізвищ, грошових сум, адрес тощо). 

Критерії отримання підсумкової оцінки 
Позицій навчальній дисципліні передбачається диференційований 

підхід до оцінки підсумкових знань. Відповідь на одне питання 
оцінюється 5-2 балами. При цьому враховується: 

* глибина та повнота відповіді: 
* усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу; 
* вміння самостійно використовувати теорію прана на практичних 

прикладах та ситуаціях: 

* логіка викладу 
матеріалу, включаючи 

висновки І а 
узагальнення; 4 
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розуміння змісту 
понятійного апарату: 
* правова грамотність, надання додаткового матеріалу, 

законодавства, літератури. періодичних видань з питань права 
1.5 бал і виставляється за повну, точну відповідь на поставлене 

запитання, включаючи точні юридичні визначення та вміння розкривати 
їх зміст, значення, а також зміст нормативних актів; відповідь викладена 
логічно, без суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями 
та висновками. 

2. 4 бали виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, 
включаючи точні юридичні визначення та вміння розкривати їх зміст, 
знання, а також зміст нормативних актів; відповідь дана в логічній 
послідовності з необхідними доказами, узагальненнями та висновками 
(допускаються незначні неточності у визначеннях, назвах нормативних 
документів, датах, оцінках). 

3. 3 бали виставляються, коли \ відповіді с незначні помилки, 
матеріал поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, 
висновки обґрунтовані, але мають неточності. 

4. 2 бали виставляються, коли відповідь містить значні помилки, 
матеріал викладається не систематизовано і непослідовно і як наслідок в 
цілому питання не розкрию. 

 
Перелік екзаменаційних питань з навчальної дисципліни 

“корпоративне право” 
1. Поняття корпоративного права. 
2. Предмет корпоративного права. 
3. Внутрішні корпоративні відносини. 
4. Зовнішні корпоративні відносини. 
5. Місце корпоративного права в системі права України. 
6. Джерела корпоративного права України. 
7. Поняття і форми підприємництва. 
8. Поняття і ознаки господарських товариств. 
9. Класифікація господарських товариств. 
10. Організаційно-правові форми господарських товариств. 
11. Праводієздатність господарських товариств. 
12. Статус учасників господарських товариств. 
13. Розмежування господарських товариств і господарських об'єднань. 
14. Підстави і способи заснування господарських товариств. 
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15. Засновники і учасники господарських товариств. 
16. Установчі документи господарських товариств. 
17. Статутний фонд ( складовий капітал) господарських товариств. 
18. Особливості створення Господарських товариств. 
19. Державна реєстрація господарських товариств. 
20. Заснування ГТ в процесі приватизації (корпоратизації) держав 

підприємств. 
21. Склад і правовий режим майна ГТ. 
22. Майнові права учасників ГТ. 
23. Майнові обов'язки учасників ГТ. 
24. Відповідальність учасників за зобов'язаннями ГТ. 
25. Функції статутного фонду (складового капіталу) ГТ. 
26. Зміни статутного фонду ГТ. 
27. Поняття прибутку ГТ. 
28. Поняття і основні ознаки цінних паперів. 
29. Види цінних паперів, їх класифікація. 
30. Функції ГТ та ринку цінних паперів. 
31. Правова характеристика акцій і облігацій, що випускаються Г 
32. Порядок випуску і обігу акцій і облігацій ГТ. 
33. Принципи корпоративного управління ГТ. 
34. Організація управління ГТ. 
35. Особисті права учасників ГТ. 
36. Особисті обов'язки учасників ГТ. 
37. Представництво в корпоративних відносинах. 
38. Управління державними корпоративними правами. 
39. Розмежування корпоративних і трудових відносин. 
40. Відповідальність учасників корпоративних відносин. 
41. Форми і способи припинення ГТ. 
42. Види реорганізації ГТ. 
43. Підстави припинення ГТ. 
44. Порядок (етапи) ліквідації ТТ. 
45. Повноваження ліквідаційної комісії ГТ. 
46. Поняття і істотні ознаки АТ. 
47. Порівняльна характеристика ВАТ та ЗАТ. 
48. Поняття і порядок формування статутного фонду АТ. 
49. Зміни статутного фонду АТ. 
50. Статус акціонера. 
51. Момент виникнення права акціонера, як суб'єкта корпоративних 

правовідносин. 
52. Момент виникнення права акціонера, як суб'єкта речових відносин. 
53. Майнові права акціонера. 
54. Немайнові права акціонера. 
55. Обов'язки акціонера.. 
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56. Структура органів АТ. 
57. Вищий орган АТ: назва, склад, кворум. 
58. Повноваження вищого органу АТ. 
59. Порядок скликання загальних зборів АТ. 
60. Позачергові загальні збори АТ. 
61. Спостережна-рада АТ. 
62. Виконавчі органи АТ. 
63. Ревізійна комісія АТ. 
64. Поняття і правові ознаки ТОВ. 
65. Статус учасників ТОВ. 
66. Підстави і порядок зміни складу учасників ТОВ. 
67. Майно ТОВ, вклади і внески. 
68. Органи управління ТОВ. 
69. Вищий орган ТОВ. 
70. Виконавчий орган ТОВ. 
71. Поняття і правові ознаки ТДВ, його характерні особливості. 
72. Поняття і правові ознаки ПТ. 
73. Поняття і правові ознаки КТ. Особливості статусу вкладників. 
74. Статус і зміна складу учасників ПТ. 
75. Ведення справ повного товариства. Т. Навчально-методичні 

матеріали Т.І.Список літератури: Т.І.  
 
Основна література: 
1. Закон України «Про підприємства в Україні». // ВВР, 1991, №24, 

ст.2721. 
2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». // ВВР, 1991, 
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