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ТЕМА 1 

ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

1. Становлення та розвиток національного законодавства щодо створення, 

функціонування та припинення господарських корпорацій. 

2. Поняття та характеристика корпоративного права. 

3. Джерела корпоративного права: 

3.1. Поняття, ознаки та система корпоративного законодавства. 

3.2. Локальні корпоративні акти: види, правова природа, значення. 

3.3. Корпоративні звичаї. 

3.4. Роль та значення судової практики у механізмі правового регулювання 

корпоративних відносин. 

4. Поняття, правова природа, ознаки та види корпоративних відносин. 

5. Методи правового регулювання корпоративних відносин.  

6. Корпоративні інтереси (загальні, групові, індивідуальні). Поняття 

конфлікту інтересів та правові механізми їх розв’язання. 

 

Завдання 1. Охарактеризуйте правову природу корпоративних відносин на 

підставі аналізу актів корпоративного законодавства та наукової літератури. 

Завдання 2. Охарактеризуйте за юридичною силою, співідношенням 

(загальна – спеціальна норма): ЦК України, ГК України, Закон «Про 

господарські товариства», Закон «Про акціонерні товариства», Закон «Про 

цінні папери та фондовий ринок», Рішення НКЦПФР, яким затверджено 

Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, 

які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких 

здійснюється приєднання. 

Завдання 3. Проаналізуйте визначення корпоративних прав за ст. 167 ГК 

України та п. 8 ст. 2 Закону «Про акціонерні товариства». 

Завдання 4. Ознайомтеся з Рішенням Конституційного Суду України від 2 

листопада 2004 року (справа № 1-33/2004) (п. 4.1., абз. 1, 2, 3) та з Рішенням 

Конституційного Суду від 5 лютого 2013 року № 1-рп/2013 у справі за 

конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю 



«Ліхтнер Бетон Львів» щодо офіційного тлумачення положень частини 

четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України «Про господарські 

товариства». 

Яке значення Рішень КС України у механізмі правового регулювання 

суспільних відносин? 

Завдання 5. Ознайомтеся із Рекомендаціями Вищого господарського Суду 

України від 28.12.2007. «Про практику застосування законодавства у розгляді 

справ, що виникають з корпоративних відносин». Які узагальнення судової 

практики розгляду корпоративних спорів Вам відомі? Яке значення судової 

практики у механізмі правового регулювання корпоративних відносин? 

 

ТЕМА 2 

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ 

КОРПОРАЦІЙ/ОРГАНІЗАЦІЙ. СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

КОРПОРАЦІЙ 

 

1. Поняття та ознаки господарської корпорації як юридичної особи.  

2. Види господарських корпорацій:  

1) за характером діяльності (суб’єкти господарювання та суб’єкти 

організаційно-господарських повноважень);  

2) за організаційно-правовою формою (господарські товариства, 

кооперативи, унітарні підприємства, установи, фермерське господарство, 

господарські об’єднання);  

3) за сферою діяльності (виробнича, банківська, страхування, біржова, 

інноваційна, спільне інвестування тощо); 

4) за критерієм мети діяльності (комерційні корпорації та некомерційні 

корпорації). 

3. Загальні засади створення господарських корпорацій. 

4. Порядок створення господарських корпорацій шляхом заснування.  

5. Правове становище засновника/засновників.  

6. Установчі документи господарських корпорацій.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v5_14600-07


7. Створення господарських корпорацій шляхом поділу, виділу, злиття, 

приєднання, перетворення. 

 

Завдання 1. Визначте установчі документи: 

акціонерного товариства; 

товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю; 

повного та командитного товариства. 

Завдання 2. Розробіть проект: 

засновницького договору повного товариства; 

засновницького договору командитного товариства; 

договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. 

Завдання 3. У якій формі (вид господарського товариства) відповідно до 

вимог чинного законодавства створюються: 

страховики (Див. Закон України «Про страхування»); 

кредитні спілки (Див. Закон України «Про кредитні спілки»); 

торговці цінними паперами (Див. Закон України «Про цінні папери та 

фондовий ринок»); 

ломбарди; 

банки (Див Закон України «Про банки та банківську діяльність»; 

товарні біржі (Див. Закон України «Про товарну біржу»); 

фондові біржі (Див. Закон України «Про цінні папери та фондовий 

ринок»).  

Завдання 4. Визначте особливості та порядок перетворення товариства з 

обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство. 

Ситуація 1. 

Фондова біржа, створена у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю, за результатами звітного року отримала прибуток від 

надання членам біржі та учасникам торгів послуг, пов’язаних з діяльністю 

біржі, та стягнення санкцій за порушення правил біржової торгівлі. На 

загальних зборах учасників біржі мало розглядатися питання про використання 

отриманого прибутку. Рішення не було прийняте, оскільки понад 40% 



присутніх на зборах учасників наполягали на розподіли принаймні третини 

прибутку між учасниками так як це передбачено у Законі України «Про 

господарські товариства». Решта ж учасників зборів  погодилась з пропозицією 

виконавчого органу біржі про спрямування отриманого прибутку на розвиток 

біржі.  

В чому полягає специфіка фондової біржі незалежно від її організаційно-

правової форми? 

Дайте правовий аналіз ситуації та вирішіть спір з посиланням на чинне 

законодавство.  
 

ТЕМА 3  

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА 

ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

1. Поняття та правові ознаки господарських товариств. 

2. Засновники та учасники товариства.  

3. Створення господарських товариств. Установчі документи товариства: 

статут, засновницький договір. 

4. Державна реєстрація господарських товариств. 

5. Органи управління господарськими товариствами.  

6. Посадові особи господарських товариств. 

Завдання 1. Визначте особливості правового положення засновників 

акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. 

Завдання 2. Розробіть проект статуту: 

акціонерного товариства;  

товариства з обмеженою відповідальністю. 

Завдання 3. Наведіть класифікацію органів господарського товариства за 

різними критеріями: складом, порядком формування, компетенцією. 

Завдання 4. Проаналізуйте порядок державної реєстрації господарських 

товариств. Визначте, хто уповноважений здійснювати реєстраційні дії. 

Проаналізуйте, які документи подаються на державну реєстрацію  

господарського товариства, та визначте недоліки правового регулювання.  



Див. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань». 

Ситуація 1 

Громадяни (п’ятеро фізичних осіб) вирішили створити господарське 

товариство, яке б займалося реалізацією продуктів харчування населенню. 

Який вид товариства є найбільш оптимальним, якщо засновники бажають 

урахувати такі фактори:  

незначні вимоги до розміру статутного капіталу;  

мінімальний ризик для приватного майна учасників товариства у разі 

негараздів в його діяльності;  

відсутність в учасників обов’язку персональної участі в діяльності 

товариства;  

можливість формування виконавчого органу не лише з учасників 

товариства, а й з найманих працівників. 

Дайте фахову відповідь та обґрунтування з посиланням на чинне 

законодавство. 

 

ТЕМА 4 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 

1. Джерела та правові підстави формування майнової основи 

господарювання господарського товариства.  

2. Поняття та склад майна у господарських товариствах. Статутний капітал 

господарського товариства та його значення. Нерухомість як внесок у 

статутний капітал господарського товариства. 

3. Характеристика джерел формування майна у господарських 
товариствах. 

4. Підстави та порядок виникнення права власності у господарському 
товаристві: 

- внески засновників (учасників), їх правовий режим; 

- набуття права власності за договорами; 

- інші підстави набуття майна у власність. 



5. Здійснення права власності господарським товариством, межі 
здійснення. 

6. Характеристика договірних форм володіння майном в господарському 
товаристві. Їх значення. 

7. Фонди господарського товариства: порядок формування, види. 

8. Майновий стан та облік майна в господарському товаристві. 

Завдання 1. Дослідіть вплив виду та організаційно-правової форми 

господарської корпорації на порядок формування та структуру її майнової бази. 

Завдання 2. Визначте відмінність між статутним (складеним)  капіталом 

та реальним капіталом/майном господарського товариства.  

Завдання 3. У яких видах господарських товариств не передбачено 
формування статутного капіталу? Яке функціональне призначення статутного 
капіталу господарського товариства?  

Завдання 4. Проаналізуйте, які права інтелектуальної власності можуть 
бути у складі майна господарського товариства.   

Які особливості передання учасником (засновником) прав інтелектуальної 
власності як внесок в статутний капітал господарського товариства. 

Завдання 5. Визначити види та типи цінних паперів, які можуть емітувати  

господарські товариства від їх виду. Проаналізуйте ст.143 ГК України. 

 

ТЕМА 5 

ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

1. Загальна характеристика підстав, способів та порядку припинення 

господарських товариств.  

2. Припинення з правонаступництвом: злиття, приєднання, поділ, виділ, 

перетворення.  

3. Ліквідація господарських товариств. 

4. Черговість задоволення вимог кредиторів господарського товариства.  

5. Підстави та правові наслідки припинення діяльності господарських 

товариств. 

 



Завдання 1 

Визначте основні етапи ліквідації товариства з обмеженою 

відповідальністю.  

Охарактеризуйте їх. Проаналізуйте ст.ст.110-112 ЦК України. 

 

Завдання 2 

Проаналізуйте порядок перетворення товариства з обмеженою 

відповідальністю в акціонерне товариство, у виробничий кооператив. Визначте 

етапи такого перетворення. 

 

Завдання 3 

Проаналізуйте особливості реорганізації акціонерного товариства. Що таке 

договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, 

перетворення) акціонерного товариства?  

Проаналізуйте ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Завдання 4 

Проаналізуйте черговість задоволення вимог кредиторів, що встановлена 

ст..45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», у разі визнання господарського товариства 

банкрутом. Порівняйте її з черговістю задоволення вимог кредиторів 

платоспроможного господарського товариства (ст. 112 ЦК України). 

 

Завдання 5 

Проаналізуйте порядок державної реєстрації припинення господарського 

товариства. Ознайомтеся та проаналізуйте ч.3-6 ст.4, ч.9-13 ст.17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань». 

Визначте, які документи подаються державному реєстратору для 

державної реєстрації припинення господарського товариства. 

 



 ТЕМА 6 

КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

1. Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи. 

2. Типи акціонерних товариств: публічні акціонерні товариства; приватні 

акціонерні товариства.  

3. Особливості правового положення акціонерного товариства з одним 

акціонером. 

4. Заснування акціонерних товариств. Етапи створення акціонерного 

товариства.  

5. Засновники акціонерного товариства.  

6. Договір про створення акціонерного товариства. Статут акціонерного 

товариства.  

7. Установчі збори акціонерних товариств: порядок проведення, 

компетенція. 

8. Державна реєстрація акціонерних товариств. 

9. Органи управління акціонерним товариством.  

10. Правовий режим та джерела формування майна (капіталу) 

акціонерного товариства.  

Завдання 1. Розробіть:  

проект Положення про наглядову раду акціонерного товариства; 

проект Положення про виконавчий орган акціонерного товариства; 

проект рішення загальних зборів акціонерів про припинення АТ шляхом 

його приєднання до іншого АТ. 

проект Рішення антимонопольних органів про поділ АТ, яке зловживає 

своїм монопольним становищем. 

Ситуація 1. 

За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 1 

млн 400 тис. грн. прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо: 

розмір резервного фонду товариства  сформований лише наполовину і 

становить 100 тис.грн.; 



статутом товариства передбачено щорічні відрахування до фондів: 

матеріального заохочення (в розмірі 300 тис. грн.), інноваційного (в розмірі 600 

тис. грн.)? 

Яка частина прибутку може бути використана на виплату дивідендів?  

Який порядок виплати дивідендів? 

Чи правомірним буде прийняття рішення загальними зборами АТ про 

спрямування всього прибутку на поповнення фондів товариства?  

Ситуація 2. 

Акціонери ПАТ «М», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, 

поставили перед наглядовою радою товариства вимогу про скликання  у грудні 

поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із 

прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить 

інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Наглядова рада 

відмовилася виконати цю вимогу, посилаючись на її недоцільність. На березень 

наступного року заплановані чергові загальними зборами акціонерів, на яких і 

можна розглянути ці вимоги. 

Чи можуть акціонери – ініціатори проведення позачергових зборів 

скликати такі збори самі?  

Якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо 

управління справами товариства?  

Дайте правовий аналіз ситуації.  
 

ТЕМА 7 

ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

1. Поняття, ознаки та види акцій акціонерного товариства.  

2. Типи акцій: акції прості, акції привілейовані.  

3. Емісія цінних паперів акціонерного товариства: емісія акцій, емісія 

облігацій. Оплата цінних паперів акціонерного товариства. 

4. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств. 

5. Придбання значного та контрольного пакета акцій. 



6. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. 

Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів. 

Завдання 1 

Охарактеризуйте ознаки акції як пайового цінного паперу. 

Ознайомтеся зі статті 3, 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок». 

Завдання 2 

Проаналізуйте ч.2 ст.3 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок».  

Охарактеризуйте акцію як емісійний та інвестиційний цінний папір. 

Завдання 3 

Проаналізуйте статтями 3, 6, 10, 11 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок».  

Порівняйте:  

- акцію та облігацію внутрішньої державної позики;  

- акцію та казначейське зобов’язання.  

Завдання 4 

Ознайомтеся зі ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», п.2 ст.1, ст.51 Закону України «Про інститути спільного інвестування».  

Дайте порівняльну характеристику акцій АТ та акцій КФ. 

Завдання 5 

Проаналізуйте: 

1. Порядок здійснення емісії та реєстрацію випуску акцій АТ, які 

створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких 

здійснюється приєднання, затв. Рішенням НКЦПФР від 09.04.2013р. 

2. Порядок реєстрації випуску акцій АТ, що створюється в процесі 

приватизації та корпоратизації, затв. Рішенням НКЦПФР від 26.02.2013р. 

3. Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні АТ, 

затв. Рішенням НКЦПФР від 27.05.2014р. 

На підставі аналізу встановіть спільне та відмінне в етапах емісії акцій. 
 



 

ТЕМА 8 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРІВ 

1. Порядок набуття статусу акціонера.  

2. Права акціонерів – власників простих акцій.  

3. Права акціонерів – власників привілейованих акцій.  

4. Переважні права акціонерів. 

5. Дивіденди акціонерного товариства:  

концепції дивідендної політики акціонерних товариств;  

порядок виплати дивідендів;  

обмеження на виплату дивідендів. 

6. Захист прав акціонерів. Проблеми захисту прав міноритарних 

акціонерів. 

7. Обов’язки акціонерів. 

Завдання 1 

Проаналізуйте зміст права акціонера на участь в загальних зборах. 

Визначте, в яких випадках акціонер зобов’язаний брати участь в загальних 

зборах.  

Проаналізуйте положення статті 29 Закону України "Про акціонерні 

товариства". Ознайомтеся з п. 2.20 Постанови Пленуму ВГС України від 

25.02.2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що 

виникають з корпоративних правовідносин». 

Завдання 2 

Проаналізуйте порядок здійснення та межі права акціонера на інформацію 

про діяльність товариства.  

Ознайомтеся з ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства" та 

п. 2.33 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016 року № 4 «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних 

правовідносин».  

Що включають в себе документи звітного характеру? 



З якого часу акціонер товариства може вимагати надання інформації про 

діяльність товариства та щодо якого періоду часу він має право отримувати цю 

інформацію? 

Завдання 3 

Проаналізуйте підстави та порядок стягнення дивідендів за виконавчим 

написом нотаріуса. В чому полягає безспірність вимоги про стягнення 

дивідендів? 

Ознайомтеся з п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 

1999 р. № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення 

заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих 

написів нотаріусів».  

Завдання 4 

Проаналізуйте такий спосіб захисту прав акціонерів як визнання 

недійсними рішення загальних зборів. 

Чи застосовуються положення статей 203 та 215 ЦК України, які 

визначають підстави недійсності правочину, і, відповідно, правові наслідки 

недійсності правочину за статтею 216 ЦК України, до визнання недійсним 

рішення загальних зборів АТ? Відповідь обґрунтуйте.  

Які безумовні підстави для визнання недійсними рішень загальних зборів 

АТ? Проаналізуйте статті 41, 42, 46 Закону України «Про акціонерні 

товариства», п.2.12 – 2.19 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016  № 4 

«Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних 

правовідносин». 

Завдання 5 

Які засоби впливу на прийняття рішення на загальних зборах має акціонер 

(в тому числі міноритарний)?  

Чи може бути недостатність голосів акціонера для зміни результатів 

голосування підставою для відмови у задоволенні позовних вимог про визнання 

недійсними рішень загальних зборів АТ?  



Проаналізуйте п. 2.16 Постанови Пленуму ВГС України від 25.02.2016  

№ 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з 

корпоративних правовідносин».  

Ситуація 1. 

Акціонер приватного акціонерного товариства продав належні йому акції 

своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом 

про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій. В обґрунтування 

своїх вимог вони стверджували, що договором про заснування товариства була 

передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди 

самого товариства та його акціонерів, які малють переважне право на 

придбання акцій товариства, що відчужуються. 

Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням 

на чинне законодавство.  

У чому полягає різниця у правовому положенні (правах та обов’язках) 

акціонерів публічного та приватного АТ? 

Чи відрізняються своїм правовим режимом акції ПАТ  від  акцій ПрАТ? 

 

  ТЕМА 9 

ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

1. Поняття «припинення» та «припинення діяльності» акціонерного 

товариства. 

2. Припинення акціонерного товариства з правонаступництвом: злиття, 

приєднання, поділ, перетворення.  

3. Ліквідація акціонерного товариства.  

4. Черговість задоволення вимог кредиторів та акціонерів у разі ліквідації 

акціонерного товариства. 

Завдання 1 

Які особливості укладення договору про злиття (приєднання) акціонерних 

товариств? Проаналізуйте порядок укладення та зміст цього договору. Яка роль 

наглядової ради кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, 

приєднанні?  



Ознайомтеся з ст.81, 82 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Завдання 2 

Проаналізуйте порядок злиття акціонерних товариств. 

Визначте основні етапи злиття АТ.  

Чи може АТ брати участь у злитті з ТзОВ або іншим підприємницьким 

товариством? 

Проаналізуйте ст. 83 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Завдання 3 

Порівняйте поділ та виділ акціонерного товариства. В чому полягають 

спільні та відмінні ознаки цих видів реорганізації АТ? 

Проаналізуйте ст. 85 та 86 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Завдання 4 

Який порядок розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, 

між кредиторами та акціонерами? Проаналізуйте ст. 89 Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

Які переваги мають власники привілейованих акцій при задоволенні вимог 

кредиторів та акціонерів?  
 

ТЕМА 10 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

1. Поняття, ознаки товариства з обмеженою відповідальністю як 

юридичної особи. 

2. Створення товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий режим 

статутного капіталу товариства. Статут товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

3. Органи товариства: загальні збори (порядок та періодичність скликання, 

компетенція, порядок прийняття рішень); виконавчий орган (склад, 

компетенція, порядок прийняття рішень); контрольно-ревізійні органи 

товариства.  

4. Вихід, виключення з товариства: підстави, правові наслідки. 



5. Підстави, способи, порядок та правові наслідки припинення товариства 

з обмеженою відповідальністю. 

6. Поняття, ознаки товариства з додатковою відповідальністю. 

 

ТЕМА 11 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 

1. Поняття повного товариства. Засновницький договір повного 

товариства. Ведення справ повного товариства. 

2. Порядок та правові наслідки відступлення учасником товариства частки 

(її частини) іншим учасникам або третім особам. 

3. Вихід, виключення учасника з повного товариства: підстави, правові 

наслідки. 

4. Відповідальність учасників за боргами повного товариства. 

5. Поняття командитного товариства. Засновницький договір про 

командитне товариство. 

6. Права, обов’язки та відповідальність вкладників командитного 

товариства. 

7. Управління справами командитного товариства. 

8. Особливості припинення командитного товариства. 

 

ТЕМА 12 

СПОЖИВЧІ ТА ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ 

1. Історико-правові аспекти становлення та розвитку законодавчого 

регулювання споживчих та виробничих кооперативів  в Україні.  

2. Основні принципи кооперації. 

3. Ознаки та правова природа кооперативу. Порядок створення 

кооперативу. Статут кооперативу. Державна реєстрація кооперативу. 

Правове положення члена кооперативу. 

4. Органи управління кооперативу. Загальні збори членів кооперативу: 

порядок формування, скликання, компетенція. Виконавчий орган 



кооперативу: порядок формування, функціонування, компетенція. 

Спостережна рада кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу. 

5. Правовий режим майна кооперативу. Джерела формування майна 

кооперативу. Фонди кооперативу. Паї членів кооперативу. Дохід 

кооперативу та його розподіл. Кооперативні виплати та виплати на паї. 

6. Ліквідація кооперативу: правові підстави, способи, правові наслідки. 

7. Види кооперативів за законодавством України. Виробничі та споживчі 

кооперативи. 

8. Правове положення кооперативних об’єднань. Види кооперативних 

об’єднань. Порядок створення кооперативних об’єднань. Установчий 

договір, статут кооперативного обєднання.  

 

ТЕМА 13 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ 

1. Поняття, підстави набуття державою корпоративних прав. Правове 

положення державної акціонерної компанії. 

2. Створення акціонерних товариств у процесі приватизації та 

корпоратизації. 

3. Управління державними корпоративними правами. 

4. Державна дивідендна політика. 

5. Оцінка державних корпоративних прав. 

 

ТЕМА 14 

СВІТОВІ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Міжнародні стандарти корпоративного управління.  

2. Моделі корпоративного управління: європейська модель 

корпоративного управління; американська модель корпоративного 

управління. 

3. Недержавне регулювання відносин з корпоративного управління: 

кодекси корпоративного управління, підготовлені урядовими 



комітетами; кодекси корпоративного управління неурядових 

організацій. 

 


