
МОДУЛЬ 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО-2021 
 

1. Поняття та ознаки корпорації та корпоративного права. 

2. Поняття порівняльного корпоративного права. 

3. Характеристика корпоративних відносин. 
4. Джерела порівняльного корпоративного права 

5. Право ЄС: Директиви, регламенти, рішення Суду ЄС та ін. як джерела корпоративного права. 

6. Нормативно-правові акти, що регулюють корпоративні відносини (закони та підзаконні нормативні акти 

як загальної, так і спеціальної дії) на рівні держав 

7. Локальні акти юридичних осіб корпоративного типу, що регулюють корпоративні відносини 

8. Договори за участі юридичних осіб корпоративного типу, корпоративні договори 

9. Корпоративні звичаї 

10. Теорії розуміння юридичних осіб. 

11. Поняття юридичної особи корпоративного типу. Ознаки юридичної особи корпоративного типу. Види 

юридичних осіб корпоративного типу. 

12. Загальна характеристика та види юридичних осіб у праві Сполучених Штатів Америки. 

13. Розмежування понять “Company” («Компанія»), “Partnership” («Товариство») у праві 
Cполученого  Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 

14. Загальна характеристика поняття та види юридичних осіб у праві Німеччині. 

“Gesellschaft”  («товариства») та його різновиди. 

15. Загальна характеристика та види юридичних осіб у Франції: Entreprise Individuelle («одноосібне 

підприємництво»), Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée («одноосібне підприємництво з 

обмеженою відповідальністю»), Société à Responsibilité Limitée («товариство з обмеженою 

відповідальністю»), Société Anonyme Par Actions («акціонерне товариство»). 

16. Поняття, ознаки товариства з обмеженою відповідальністю як юридичної особи. 

17. Створення товариства з обмеженою відповідальністю. Установчі документи ТОВ.  

18. Правовий режим статутного капіталу товариства. 

19. Органи товариства: загальні збори (порядок та періодичність скликання, компетенція, порядок 
прийняття рішень); виконавчий орган (склад, компетенція, порядок прийняття рішень); контрольно-

ревізійні органи товариства.  

20. Підстави, способи, порядок та правові наслідки припинення товариства з обмеженою відповідальністю. 

21. Поняття, ознаки товариства з додатковою відповідальністю. 

22. Створення товариства з додатковою відповідальністю. Правовий режим статутного капіталу товариства. 

Статут товариства з додатковою відповідальністю. 

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

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

ревізійні органи товариства.  

24. Підстави, способи, порядок та правові наслідки припинення товариства з додатковою відповідальністю. 

25. Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи у континентальній та англосаксонській 
правових системах. 

26. Джерела правового регулювання створення та діяльності акціонерних товариств у країнах 

континентальної та англосаксонської правових системах. 

27. Типи акціонерних товариств у країнах континентальної та англосаксонської правових системах. 

28.  Публічні акціонерні товариства. Приватні акціонерні товариства. Акціонерне товариство з одним 

акціонером. 

29. Заснування акціонерних товариств у країнах континентальної та англосаксонської правових системах. 

Етапи створення акціонерного товариства. Засновники акціонерного товариства. Договір про створення 

акціонерного товариства. Статут акціонерного товариства.  

30. Правовий режим та джерела формування майна (капіталу) акціонерного товариства у країнах 

континентальної та англосаксонської правових системах. Статутний капітал акціонерного товариства.  

31. Органи управління акціонерним товариством. Загальні збори акціонерного товариства. Наглядова рада 
акціонерного товариства. Виконавчий орган акціонерного товариства. Посадові особи органів 

акціонерного товариства. 

32. Особливості припинення акціонерного товариства у континентальній та англосаксонській правових 

системах. 

33. Поняття повного товариства.  

34. Засновницький договір повного товариства.  

35. Ведення справ повного товариства.  

36. Порядок та правові наслідки відступлення учасником товариства частки (її частини) іншим учасникам 

або третім особам. 

37. Вихід, виключення учасника з повного товариства: підстави, правові наслідки.  

38. Відповідальність учасників за борги повного товариства. 
39. Ознаки та правова природа кооперативу.  

40. Порядок створення кооперативу. Статут кооперативу.  



41. Правове положення члена кооперативу. 

42. Органи управління кооперативу.  

43. Загальні збори членів кооперативу: порядок формування, скликання, компетенція.  

44. Виконавчий орган кооперативу: порядок формування, функціонування, компетенція.  

45. Правовий режим майна кооперативу. Джерела формування майна кооперативу.  

46. Припинення кооперативу: правові підстави, способи, правові наслідки 
47.  Поняття та характерні риси європейського товариства. Співвідношення європейського товариства із 

окремими видами господарських товариств в Україні. 

48. Порядок утворення та реєстрації європейського товариства. Установчі документи європейського 

товариства та їх зміст. 

49.  Правовий статус учасників європейського товариства.   

50. Майно європейського товариства та основні засади діяльності такого товариства на ринку.  

51. Порядок ліквідації та реорганізації європейського товариства. 

52. Правове регулювання європейського об’єднання економічних інтересів. Поняття та характерні риси 

європейського об’єднання економічних  інтересів 

53.  Порядок утворення, діяльності та припинення європейського об’єднання економічних  інтересів.   

54. Поняття та характерні риси європейського кооперативу.  

55. Порядок утворення, діяльності та припинення європейського кооперативу. Установчі документи та 
основні вимоги до них. 

 

 

  


