


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є систематизація 

основних положень щодо правового становища підприємницького (господарського) 

товариства, правового статусу учасників товариства в рамках цивільного та господарського 

законодавства; надання основ теоретичних знань правового характеру про систему 

відносин між заінтересованими особами в сфері корпоративного управління з метою 

підвищення ефективності функціонування товариств як суб’єктів господарювання; 

орієнтування студентів на їх поглиблене вивчення; сприяння формуванню у студентів 

глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо аналізу норм чинного 

законодавства і застосування цих норм на практиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Корпоративне право» є формувати у 

здобувачів вищої освіти: освіти здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, знання і розуміння 

особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права, знання 

і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів, знання і розуміння 

соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання., здатність критичного та 

системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності, здатність 

до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

 

Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у свою 

чергу, складається з лекційної та семінарської частин: 

- Змістовий модуль 1 «Загальні положення навчальної дисципліни. Актуальні проблеми 

корпоративного права» (лекційні теми 1-2, семінарські теми 1- 2); 

- Змістовий модуль 2 «Проблеми здійснення та реалізації окремих видів корпоративних 

відносин» (лекційні темі 3-9, семінарські теми 3- 9). 
 

 

3. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь сформованості 
компетентності 

Оцінювання 

Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 
громадянина в Україні 

Частково, в аспекті 

виконання завдань, 

передбачених професійною 

діяльністю за спеціалізацією 

освітньої програми 

Підсумкове (залік) 

Здатність бути критичними і 

самокритичними 

Повністю .Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 
підсумкове (залік) 



Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, такі 

письмово. 

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми 

Поточне, рубіжне 
(модульний 
контроль), 
підсумкове (залік) 

Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел 

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми 

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 
підсумкове (залік) 

Здатність забезпечувати 

дотримання нормативно- 

правових та морально-етичних 
норм поведінки 

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 
підсумкове (залік) 

Знання процесів нормотворення; 

здатність розробляти проекти 

нормативно-правових актів та 

супровідну документацію, а 

також забезпечувати їхній 

експертний аналіз, виявляти 

недоліки й пропонувати шляхи 

виправлення й удосконалення. 

Повністю. Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне, рубіжне 

(модульний 

контроль), 

підсумкове (залік) 

Політика курсу: 
- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивного диспуту. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності. 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

11. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у свою 

чергу, складається з лекційної та семінарської частин: 

- Змістовий модуль 1 «Загальні положення навчальної дисципліни Актуальні проблеми 

корпоративного права» (лекційні теми 1-2, семінарські теми 1-2); 

- Змістовий модуль 2 «Проблеми здійснення та реалізації окремих видів корпоративних 

відносин» (лекційні темі5-8, семінарські теми5-8). 

12. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації. 

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації. 

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє 

привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі 

діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. Ви маєте можливість 

обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися 

самостійно формулювати висновки і узагальнення. 

Лекція-візуалізаціявключає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними 

засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого 

коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При проведенні семінарських занять передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання як робота у малих групах, дискусія, публічний виступ, групові проекти та кейс- 

завдання. 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте 



з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі 

проекти: 

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни, п.8). 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять. 

 

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: проводити збір і 

інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права, готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 

№ 

тижн 

я 

Тема лекції*
 Тема практичного 

заняття*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Го 

д. 

Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Поняття й предмет 

корпоративного 

права. 

Поняття й предмет 

корпоративного 

права. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання для 

5 (джерела: 
осн.8, 22, 23, 
30,31,32,34, 

самостійної роботи 36,38 ; дод. 

«Поняття й предмет 5,40 ) 

корпоративного права»,  

підготовка до  

семінарського заняття  

за темою №1,реферат  

2 Тема 2. Види 

корпоративних 

підприємств в 

Україні. 

Тема 2. Види 

корпоративних 

підприємств в 

Україні. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання  для 

самостійної роботи 

5 [(джерела:ос 
н. 
1,14,15,23,2 
6,32,34,36; 

«Тема2.Види 
корпоративних 

дод. 4,5,7, 
26, 27, 

підприємств в Україні», 29,34,40,43, 

підготовка до 62)] 

семінарського заняття  

за темою №2, тестового  

контролю, реферат.  

3 . Створення Створення Опрацювання 5 (джерела: 

корпоративних корпоративних лекційного матеріал та осн.8,10,11, 

підприємств. підприємств. завдання для 14,15,18,20, 
  самостійної роботи 34,35;дод.4, 
  «Створення 5,7,10,14,25, 
  корпоративних 26,28,39) 
  підприємств".  

  , підготовка до  

  семінарського заняття  

  за темою №3,  

  підготовка до тестового  

  контролю, реферат.  



4 Корпоративні 

права та 

обов’язки. 

Корпоративні права 

та обов’язки. 

Самостійне 

опрацювання теми 

«Корпоративні права та 

обов’язки», підготовка 

до семінарського 

заняття за темою №4, 

підготовка до тестового 

контролю, реферат. 

5 (джерела: 

осн.8,23,26, 

30,33,34,37; 

дод.5,7,14,3 

5,37,62,65,7 

3,79) 

5 Корпоративне 

управління. 

Корпоративне 

управління. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Корпоративне 

управління" 

підготовка до 

семінарського заняттяза 

темою №5, підготовка 

до тестового контролю 

за темами 

№5, реферат . 

5 (джерела: 

осн.8,23,30, 

32,33,34,35; 

дод. 

2,3,7,10,15,1 

9,26, 

33,39,40,41, 

76 ) 

6 Майнові 

відносини в 

корпоративних 

підприємствах. 

Майнові відносини 

в корпоративних 

підприємствах. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Майнові відносини в 

корпоративних 

підприємствах". 

підготовка до 

семінарського заняття 
за темою №6, реферат 

5 (джерела:ос 

н.1,8,14,15,1 

6,17,19,31,3 

4,35;дод.5,7, 

12,35,37,43, 

48,62,66,76) 

7 Припинення 

корпоративних 

правовідносин . 

Припинення 

корпоративних 

правовідносин . 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання   для 
самостійної  роботи 

"Припинення 
корпоративних 

правовідносин», 
підготовка    до 

семінарського заняття 
за темою №7, реферат 

5 (джерела: 

осн.1,8,14,1 

5,18,19,20,2 

1,23,26,32,3 

4,35;дод. 

2,7,9,15,19,3 

5,36,39.52,6 

2,73 ) 

8 Вирішення 

корпоративних 

спорів. 

Вирішення 

корпоративних 

спорів. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Вирішення 

корпоративних спорів". 

, підготовка до 

семінарського заняттяза 

темою №8, реферат. 

5 (джерела:ос 

н. 

8,10,23,26,3 

0,31,33,38,4 

0,41;дод.3,7, 

22,25,34,39, 

43,2,8,75 ) 



9 Напрямки 

розвитку 

корпоративного 

права та правові 

можливості 

сучасного 

періоду. 

Напрямки розвитку 

корпоративного 

права та правові 

можливості 

сучасного періоду. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу за 

темою № 10 «Напрямки 

розвитку 

корпоративного  права 

та правові можливості 

сучасного періоду", 

підготовка   до 

семінарського заняття 
за темою № 9, реферат. 

7 (джерела: 
осн.8,23,26, 
32,34,35; 
дод. 
1,3,10,13,17, 
23,24,25,31, 
32)] 

   Всього за 8-ий семестр 34  

Примітка: *Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години 
 

 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про 

організаційне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та 
навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з 

розкладом, не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні завдання виконувати 
відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати 

самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до 

чергової атестації. До практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і 
проявляти активність. У разі наявності плагіату він отримує незадовільну оцінку і має 

виконати курсову роботу за новою темою. 
Політика курсу передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивного диспуту. 

- Дотримання академічної доброчесності. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної 

роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і 

встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби 

контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється 

тестовим контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок 

перевіряється шляхом розв’язання задач та захисту курсової роботи. Оцінка, яка 

виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання теоретичного 

матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; 

своєчасне виконання домашніх завдань з теми. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 

контроль, 
залік 

8-й семестр   

Підсумковий 

контрольний 

захід (0,4) 

Семінарські заняття УО Тестовий 

контроль: 

Реферат 

УО (мінімальна кількість 

оцінок усього опитування 
– 6) 

 Т К РФ 



ВК: 0,3  0,1 0,1  

 

Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких 

оцінюється чотирма балами. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 

20. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 

Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, 

представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1 - 10 11-20 21-30 31-40 

Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів 

вказати частину з них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості 

правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три правильних відповіді, а студент вказав 

лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні 

відповідей. При цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що 

відповідають правильним, на погляд студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти 

здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на наступному занятті 

оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у 

встановленому порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли 

студент не виконав індивідуальний план з дисципліни у заплановані терміни без поважних 

причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому 

виставляється мінімальна оцінка „задовільно‖. 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінк 

а 

ECTS 

Інституцій 

на шкала 

балів 

Інституцій 

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з 
кількома незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома- 

трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити  навчання без  додаткових 
знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни. 

 

Контрольні питання з дисципліни. 

Перелік питань до заліку з дисципліни «Корпоративне право» 



1. Поняття корпоративного права та його тлумачення. 

2. Предмет та метод корпоративного права. 

3. Принципи та функції корпоративного права. 

4. Корпоративне право як правова наука та навчальна дисципліна. 

5. Місце корпоративного права у системі права України. 

6. Поняття та система джерел корпоративного права України. 

7. Принципи корпоративного управління та їх загальна характеристика. 

8. Поняття та система джерел корпоративного права України. 

9. Корпоративні правовідносини: поняття, правова природа та види. 

10. Підстави та момент виникнення корпоративних правовідносин. 

11. Корпоративні права: поняття та їх зміст. 

12. Державні корпоративні права: визначення, сутність. 

13. Майнові права учасників підприємницького (господарського) товариства. 

14. Немайнові права учасників підприємницького (господарського) товариства. 

15. Обов’язки учасників (членів) підприємницького (господарського) товариства. 

16. Поняття та ознаки корпорації. 

17. Поняття та ознаки підприємницьких товариств. 

18. Поняття та ознаки корпоративної власності. 

19. Статутний капітал підприємницьких товариств: поняття, функції та розмір. 

20. Поняття та види господарських товариств. 

21. Організаційно-правові форми господарських товариств, порівняльно-правовий 

аналіз. 
22. Правовий статус учасників господарського товариства. 

23. Засновники та учасники господарського товариства, співвідношення понять, їх 
вклади. 

24. Загальна характеристика установчих документів господарського товариства. 

25. Порядок створення та державної реєстрації господарського товариства. 

26. Правовий режим майна господарського товариства. 

27. Загальні підстави припинення діяльності господарського товариства. 

Ліквідаційна комісія. 

28. Правове регулювання банкрутства підприємницького товариства. 

29. Поняття та зміст корпоративних прав. 

30. Органи управління господарським товариством та їх посадові особи. 

31. Корпоративна природа відносин між товариством і членом його органу. 

32. Поняття, ознаки та види акціонерних товариств. 

33. Етапи створення публічного і приватного акціонерного товариства. 

34. Порядок державної реєстрації акціонерного товариства. 

35. Установчі збори акціонерного товариства, їх повноваження. 

36. Зміст установчих документів акціонерного товариства. 

37. Порядок випуску акціонерним товариством цінних паперів, їх придбання, 

розповсюдження, відкрита підписка, оплата. 

38. Порядок збільшення та зменшення розміру статутного фонду акціонерного 

товариства. 

39. Компетенція вищого органу акціонерного товариства. 

40. Порядок скликання та порядок голосування на загальних зборах акціонерів. 

41. Наглядова рада акціонерного товариства: повноваження та порядок створення. 

42. Виконавчий орган акціонерного товариства. 

43. Повноваження ревізійної комісії акціонерного товариства. 

44. Порівняльно-правова характеристика публічного та приватного акціонерних 

товариств. 

45. Порядок здійснення акціонерами переважного права. 



46. Поняття та порядок укладення в акціонерному товаристві значного правочину та 

правочину, у вчинення якого є заінтересованість. 

47. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю. 
48. Порядок створення та державної реєстрації товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

49. Установчий документ товариства з обмеженою відповідальністю. Особливості 

його змісту. 

50. Порядок скликання та компетенція вищого органу товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

51. Порядок прийняття рішень зборами учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

52. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю та його 

повноваження. 

53. Повноваження контролюючого товариства з обмеженою відповідальністю. 

54. Порядок виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю. 

55. Порівняльно-правова характеристика приватного акціонерного товариства та 

товариства з обмеженою відповідальністю. 

56. Поняття та ознаки товариства з додатковою відповідальністю. 

57. Порядок створення та державної реєстрації товариства з додатковою 

відповідальністю. 

58. Установчий документ товариства з додатковою відповідальністю. Особливості 

його змісту. 

59. Компетенція вищого органу товариства з додатковою відповідальністю. 

60. Порядок прийняття рішень зборами учасників товариства з додатковою 

відповідальністю. 

61. Порядок утворення та повноваження виконавчого органу товариства з 

додатковою відповідальністю. 

62. Повноваження контролюючого органу товариства з додатковою 

відповідальністю. 

63. Порівняльно-правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю 

та товариства з додатковою відповідальністю. 

64. Поняття та ознаки повного товариства. 

65. Порядок створення та державної реєстрації повного товариства. 

66. Установчий договір повного товариства та особливості його змісту. 

67. Ведення справ повного товариства. 

68. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства. 

69. Порядок виходу та виключення учасника з повного товариства. 

70. Відповідальність учасників за борги повного товариства. 

71. Поняття та ознаки командитного товариства як корпорації. 

72. Порядок створення та державної реєстрації командитного товариства. 

73. Зміст установчого договору про командитне товариство. 

74. Права та обов’язки вкладників командитного товариства. 

75. Особливості управління справами командитного товариства. 

76. Відповідальність повного учасника командитного товариства. 

77. Відповідальність вкладника командитного товариства. 

78. Припинення командитного товариства та його особливості. 

79. Порядок виходу та виключення учасника з командитного товариства. 

80. Порівняльно-правова характеристика повного товариства та командитного 

товариства. 

81. Поняття, ознаки та види виробничого кооперативу як корпорації. 

82. Установчі документи виробничого кооперативу. 

83. Правовий режим майна виробничого кооперативу. 



84. Правовий статус членів виробничого кооперативу. 

85. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю. 

86. Органи управління виробничого кооперативу та їх повноваження. 

87. Види відповідальності у корпоративному праві та їх характеристика. 

88. Механізм застосування відповідальності органами наділеними владними 

повноваженнями (публічно-правовий аспект). 

89. Механізм застосування відповідальності учасниками корпоративних відносин. 

90. Відповідальність акціонерів за невиконання (неналежне виконання) умов 

акціонерного договору. 

 
Рекомендовані джерела (література): 

Основна 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року 

№ 514-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 50-51. – Ст. З 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV // Відомості Верховної ради Укр ни. - 

1999. - № 40. - Ст. 365. 

3. Закон України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року 

№ 1404-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016. — № 30. - Ст. 5 

4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

знання його банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ // Відомо Верховної 

Ради України. - 1992. - № 31. - Ст. 440. 

5. Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуальн 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 03 жовтня 

2017 року № 2147-VIII: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12. 

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з 

корпоративних спорів» від 15 грудня 2006 року № 483-V // Відомості Верховн Ради 

України. - 2007. - № 9. - Ст. 77. 

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» від 10 жовтня 2013 року № 642-VII // Від мості 

Верховної Ради. - 2014. - № 22. - Ст. 773. 

8. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 ро 

№ 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 68 

9. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 

- 1996. - № 51. - Ст. 292. 

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

осіб-підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-VII // 

Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31. - Ст. 263. 

11. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV // Офіційний вісник 

України. - 2003. - № 41. - Ст. 2157. 

12. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 

року № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64. 

13. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року 

№ 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1991. - № 47. - Ст. 646. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12


14. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство 

від 14.02.1992 p. № 2114-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20. - 

Ст. 272. 

15. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV // 

Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 5. - Ст. 35. 

16. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04 березня 

1992 р. № 2163-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. Ст. 348. 

17. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 

1997 року № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997; № 39. - Ст. 261. 

18. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року № 

2265-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № ЗО. - Ст. 4 

19. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII // Відомості Верхо Ради 

України. - 2018. - № 13. - Ст. 69. 

20. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р, 

№ 973-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст. 363 

21. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 беезня 2006 

року № 3528-IV // Відомості Верховної Ради України. - 200 № 34. - Ст. 291. 

22. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 

2006 року № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. № 9. - Ст. 79. 

23. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року 436-IV // 

Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144. 

24. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 

року № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56. 

25. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року // Офіційний вісні 

України. - 2010. - № 92 (ч. 1). - Ст. 3248. 

26. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // 

Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 461. 

27. Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного 

капіталу акціонерного товариства, затверджено рішенням НКЦПФР 31.07.2012 № 

1073 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 70. - Ст. 2848. 

28. Порядок скасування реєстрації випусків акцій, затвердженийрішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня року № 737 

// Офіційний вісник України. - 2013. - № 46. - Ст. 1659. 

29. Наказ Національного агентства України з управління державними 

корпоративними правами «Про затвердження Положення про реєстр державних 

корпоративних прав» від 14 травня 1999 р. № 72 // Офіційний вісник України. - 1999. 

-№ 22. - Ст. 1027. 

30. Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б. Корпоративное право / 

В.В. Гущин, Ю.О. Порошкина, Е.Б. Сердюк. - М.: Эксмо, 2006. - 458 с. 

31. Добровольский В. И. Корпоративное право для практикующих 

юристов / В. И. Добровольский. - М.: Волтере Клувер, 2009. - 634 с. 

32. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учебн. пособ. / Е.Р. 

Кибенко. - X.: Эспада, 2001. - 288 с. 

33. Корпоративне право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, 

O.P. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В. Луця. - К.: Юрінком 

Інтер, 2010. - 384 с. 

34. Корпоративне право: навч. посіб. / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, 

Л.М.Дорошенко [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької 

Л.М.,Дорошенко. - К.: Видавничий Дім «АртЕк», 2018. - 400 с. 



35. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики:монографія 

/ В. А. Васильєва, А. В. Зеліско, В. В. Луць, І. Б. Саракун, Л. В. Сіщук [таін.]; за заг. 

ред. проф. В. А. Васильєвої. - Івано-Франківськ, 2017. - 612 с. 

36. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар 

законодавства та судової практики / В.М. Кравчук. - K.: Істина, 2008. – 720 с. 

37. Луць B.B., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: навч. посіб. / 

заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. - K.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юр 2004.- 

256 с. 

38. Смітюх A.B. Корпоративне право у схемах: навч. посіб. / A.B. Смітюх. 

- K.: Істина, 2014. - 304 с. 

39. Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 

955 // Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.-2014.-№ 

138. 

40. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з 

корпоративних правовідносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду 

України від 25 лютого 2016 року № 4 // Вісник господарського судочинства. - 2016. 

-№ 1. 

41. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 // Вісник 

Верховного Суду України. - 2008. -№11. 

Додаткова 
 

1. Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського 

Союзу [текст]: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково- 

практичної конференції (30 вересня - 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ 

приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за 

ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. - Івано-Франківськ, 2016. - 

299 с. 

2. Ареф’єва О.В., Васюткіна Н.В. Корпоративне управління: еволюція, 

становлення, розвиток: монографія / О.В. Ареф’єва, Н.В. Васюткіна. Вид-во Ліра-К, 

2016. - 180 с. 

3. Беляневич O.A., Мягкий A.B. Корпоративне управління за законодавством 

України: теоретико-прикладні проблеми: монографія / O.A. Беляневич, А.В. Мягкий. 

- K.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН 

України, 2017. - 330 с. 

4. Бровченко Т.І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством 

України: монографія / Т.І. Бровченко. - X.: Право, 2016. - 216 с. 

5. Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин (21-22 

вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ): Всеукраїнська науково-практична 

конференція: зб. наук.. праць/ред. кол.: О.Д. Крупчан, В.В. Луць, В.А. Васильєва, І.Б. 

Саракун. - K.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012.- 166 

с. 

6. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний 

коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / О.І. Виговський. - K.: 

Юстініан, 2009. - 880 с. 

7. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. / О.М. Вінник. - K.: Правова 

єдність, 2009. - 766 с. 

8. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб доп. / 

О.М. Вінник. - K.: Правова єдність, 2009. -616 с. 

9. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про 

акціонерні товариства» / О.М. Вінник. - K.: Юрінком Інтер, 2009. -312 с. 



10. Вінник О.М. Публічні та приватні інтересі в господарських товариствах: 

проблеми правового забезпечення: монографія / О.М. Вінник. - K.: А 2003.-352 с. 

11. Вінник О.М., Щербина B.C. Акціонерне право: навч. посіб. / О.М. Винник, 
B.C. Щербина / за ред. В.С.Щербини. - K.: Атіка, 2000. - 544 с. 

12. Гарагонич О.В. Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств / 

О.В. Гарагонич // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № С. 26-32. 

13. Гарагонич О.В., Бисага Ю.М., Кампі О.Ю., Белов Д.М. Інститути спільного 

інвестування. Правове регулювання господарської діяльності із спільного 

інвестування: монографія / О.В. Гарагонич, Ю.М. Бисага, О.Ю., Д.М. Белов. - K.: 

Гельветика, 2014.- 216 с. 

14. Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства / С.В. Глібко. - 

Еспада, 1995.-312 с. 

15. Господарське право: практикум / B.C. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. 

Вінник та ін.; за заг. ред. B.C. Щербини. - K.: Юрінком Інтер, 2001. - 320 с. 

16. Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять «підприємство» і 

«юридична особа» в контексті правового інституціонального підходу./ С.М. 

Грудницька // Вісник господарського судочинства. - 2011. - № 1. - С. 91-99. 

17. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах 

євроінтеграційних процесів в Україні: монографія / за заг. ред. академіка НАПрН 

України О.Д. Крупчана; наук. ред. А.Б. Гриняк. - K., 2017. - 334 с. 

18. Долинская В.В. Общее собрание акционеров: монография / В.В. 

Долинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. -160 с. 

19. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. / 

В.А.Євтушевський. - K.: Знання-Прес, 2002. - 317 с. 

20. Жорнокуй Ю.М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: 

цивільно-правовий аспект: монографія / Ю.М. Жорнокуй. - X.: Право, 2015.-532 с. 

21. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові 

аспекти): монографія / В.В. Луць, В.А. Васильєва, І.Р. Калаур, О.В. Кашина, Н.Р. 

Кобецька, І.Б. Саракун // Академія правових наук України; НДІ приватного права і 

підприємництва. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с. 

22. Зельдіна O.P., Хрімлі О.Г. Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: 

теоретичні та практичні аспекти: монографія / O.P. Зельдіна, О.Г. Хрімлі. - К.: 

Юрінком Інтер, 2015. - 176 с. 

23. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. 

Прецеденти. Комментарии / Е.Р. Кибенко. - К.: Юстиниан, 2003. - 368 с. 

24. Кібенко O.P. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної 

реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у 

правовому полі України. / O.P. Кібенко. - X.: Страйд, 2005. - 432 с. - (Серія 

«Юридичний радник»). 

25. Клементьева О.Ю. Становлення акціонерних товариств як найбільш 

розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні /О.Ю. 

Клементьева // Ефективна економіка. - 2015. -№ 11. 

26. Климчук О., Христюк Т. Корпоративные правоотношения в обществе с 

ограниченной ответственностью в Украине:практическое пособие /| О. Климчук, Т. 

Христюк. - К.: Алерта, 2010. - 476 с. 

27. Коверзнев В.О. Господарсько-правове забезпечення кооперації в Україні: 

монографія / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. - Чернігів: ТОВ 

«Видавництво «Десна Поліграф», 2017. - 384 с. 

28. Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів: 

монографія / В.О. Коверзнев. - K.: Видавничий Дім «Слово», 2013. - 232 с. 



29. Коверзнев В.О. Правовий режим майна виробничих та інших видів 

кооперативів / В.О. Коверзнев // Вісник Академії адвокатури України. - 2011. - № 3 

(22). - С. 75-80. 

30. Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: навч. 

посіб. / О.В. Кологойда. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 320 с. 

31. Корпоративне право Австрії і України: монографія / В.А. Васильєва, О.Р. 

Ковалишин, Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В.А.Васильєвої. - Івано- 

Франківськ, 2015. - 250 с. 

32. Корпоративне право Польщі і України: монографія / В.А. Васильєвої, О.Р. 

Ковалишин; за ред. проф. В. А.Васильєвої. - Івано-Франківськ, 2016. 250 с. 

33. Корпоративне управління: монографія /1. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. 

Борисова; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. - X.: Право, 2007. - 500 с. 

34. Кочин В.В. Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного 

права: монографія / В.В. Кочин; за наук. ред. М.К. Галянтича. - K.: приватного права 

і підприємництва НАПрН України, 2013. - 200 с. 

35. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господрських 

повноважень: монографія / І.М. Кравець. - K., 2010. - 240 с. 

36. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в гocnoдарських 

товариствах: монографія / В.М. Кравчук. - Львів, 2009. - 464 с. 

37. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного 

права: монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

2004. - 328 с. 

38. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджені 

рішенням НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 819 // Офіційний вісник України. - 

2013. - № 52. - Ст. 1911. 

39. Лукач І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних 

відносин в Україні: монографія / І.В. Лукач. - К.: Ліра-К, 2015. - 432 с. 

40. Мельник О.О. Корпоративне право: навч. посіб. / О.О. Мельник. - K.: 

КНЕУ, 2009. - 274 с. 

41. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: навч. 

посіб. / М.І. Небава. - K.: Центр навч. літ., 2004. - 295 с. 

42. Петров Є.В. До питання про форми реорганізації господарських товариств 

/ Є.В. Петров // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2014. 

- Вип. 24. Т. 2. - С. 82-85. - (Серія «Право»). 

43. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави 

виникнення, механізм реалізації / Д.І. Погрібний. - X.: ФІНИ, 2009. - 168 с. 

44. Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних перів та 

включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, мають ознаки 

фіктивності, затверджене рішенням НКЦПФР від 10 липня 2015 року № 980 // 

Офіційний вісник України. - 2015. -№ 57. - Ст. 1890. 

45. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних 

паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000 // Офіційний вісник України. 2007. - № 6. - 

Ст. 233. 

46. Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при 

заснуванні акціонерних товариств, затверджене рішенням НКЦПФР № 692 ВІ, 27 

травня 2014 року // Офіційний вісник України. - 2014. - № 51. - Ст. 137. 

47. Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акції, 

корпоративного інвестиційного фонду, затверджене рішенням НКЦПФ. № 1140 від 

20 червня 2013 року // Офіційний вісник України. - 2013. №66.- Ст. 2419. 



48. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або 

приватного акціонерного товариства, затверджений рішенням НКЦПФР № 822 від 

14 травня 2013 року //Офіційний вісник України. - 2013. - № 43. - Ст. 1552. 

49. Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних 

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

яких здійснюється приєднання, затверджений рішенням НКЦПФР № 520 від 09 

квітня 2013 року // Офіційний вісник України. - 2013. - №41.- Ст. 1493. 

50. Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, 

голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних 

товариств, затверджений рішенням НКЦПФР від 25 жовтня року № 1518 // 

Офіційний вісник України. - 2012. - № 91. - Ст. 3710. 

51. Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються 

у процесі приватизації та корпоратизації, затверджений рішенням НКЦПФР № 248 

від 26 лютого 2013 року // Офіційний вісник України. - 2013.-№27.-Ст. 936. 

52. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в 

Україні: навч. посіб. / В.В. Рєзнікова - K.: Центр учбової літератур 2007.- 280 с. 

53. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акці при 

заснуванні акціонерних товариств» від 30 грудня 2009 р. № 1639 // Офіційний вісник 

України. - 2010. - № 27. - Ст. 1072. 

54. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» в: 23 квітня 

2013 р. № 735 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 52. Ст. 1910. 

55. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних 

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

яких здійснюється приєднання» від 9 квітня 2013 р. № 520 // Офіційний вісник 

України. - 2013. - № 41. - Ст. 1493. 

56. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що 

створюються у процесі приватизації та корпоратизації» від 26 лютого 2013 р. № 248 

// Офіційний вісник України. - 2013. - № 27. - Ст. 936. 

57. Рішення Конституційного Суду України № 1 -рп/2010 від 12 січня 2010 

року «У справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне 

тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України» // Офіційний 

вісник України. - 2010. - № 3. - Ст. 113. 

58. Рішення Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01 грудня 2004 

року у справі щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 

4 ЦПК України (справа про охоронюваний законом інтерес) // Офіційний вісник 

України. - 2004. - № 50. - Ст. 3288. 

59. Роз’яснення ДКЦПРФ «Про порядок застосування статей 33 та 52 Закону 

України ―Про акціонерні товариства‖ щодо компетенції органів акціонерного 

товариства при прийнятті рішення про анулювання викуплених акцій акціонерного 

товариства», затверджене рішенням ДКЦПФР від 23.02.2010 року № 3 //Відомості 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - 2010. - № 50. 

60. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанніакціонерниних 

товариств в Україні: монографія / В.В. Рябота. - K.: Вид. дім «Києве Могилянська 

акад.», 2007. - 159 с. 

61. Саракун І.Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) 

господарських товариств (цивільно-правовий аспект): монографія | І.Б. Саракун; 



Академія правових наук України, НДІ приват, права і підприємництва. - K., 2009. - 

155 с. 

62. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные 

правоотношения / И.В. Спасибо-Фатеева. - X.: Право, 1998. - 256 с. 

63. Спасибо-Фатєєва І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр: 

наук. пр. / І.В. Спасибо-Фатєєва. - X.: Золоті сторінки, 2012. - 696 с. 

64. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навч. посіб. / С.О. 

Сліпченко, О.В.Синєгубов, В.А.Кройтор та ін.; за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. 

Красицької. - X.: Право, 2017. - 808 с. 

65. Сущ О.П. Цивільні правовідносини з корпоративного інвестування / О.П. 

Сущ. - X.: Право, 2017. - 200 с. 

66. Труш І.В. Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних 

підприємств: моногр. / І.В. Труш; НАН України, Ін-т економіко-правових 

досліджень. - К.: НВП «Інтерсервіс», 2012. - 400 с. 

67. Фролова Л.В., Голобородько А.Ю. Злиття та поглинання підприємств: 

компендіум для студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм 

навчання / Л.В. Фролова, А.Ю. Голобородько. - К.: Кондор, -240 с. 

68. Функ Я.И., Михальченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: 

история и теория. Диалектика свободы / Я.И. Функ, В.А. Михальченко, В.В. Хвалей. 

- Минск: Амалфея, 1999. - 608 с. 

69. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: навч. посіб. / 

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. - К.: Істина, 2008. - 304 с. 

70. Черненко O.A. Правове становище державних підприємств в Україні: 

монографія / O.A. Черненко. - K.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України, 2013. - 202 с. 

71. Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, 

обращение / Г.Н. Шевченко. - М.: Статут, 2014. - 240 с. 

72. Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських 

товариств: монографія / Н.І. Шевченко. - K.: Вид-во Jlipa-K, 2014. - 216 с. 

73. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми вдосконалення 

правового регулювання права приватної власності: монографія / Я.М. Шевченко, 

М.В. Венецька, І.М. Кучеренко. - K.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ПАН 

України, 2002. - 104 с. 

74. Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения 

хозяйственных обществ: монография / Н.В. Щербакова. - Донецк: Вебер, - 258 с. 

75. Щербина B.C. Господарське право: підруч. / B.C. Щербина. - 5-е вид., / 

перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 600 с. 

76. Щербина B.C. Суб’єкти господарського права: монографія / B.C. Щербина. 

- K.: Юрінком Інтер, 2008. - 264 с. 

77. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України / 

О.В. Щербина. - K.: Юрінком Інтер, 2001. - 158 с. 

78. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: 

монографія / Ю.М. Юркевич. - Хмельницький: Цюпак, 2010. - 224 с. 

79. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових 

відносин (основи інструментальної концепції): Монографія / В.Л. Яроцький. - X.: 

Право, 2006. - 544 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Модульне середовище для навчання. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua. 

2. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


3. Репозитарій ХНУ. Доступ до ресурсу: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/?locale=uk. 

4. Щодо пакету документів, який необхідно надати державному реєстратору 

у разі внесення змін у відомості про юридичну особу, пов’язаних зі зміною 

керівника: лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва від 11 серпня 2008 року № 6841 // Дебет-Кредит. - № 39: 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу, http://dtkt.com.ua. 

5. Про припинення юридичної особи: постанови Донецького окружного 

адміністративного суду від 03 лютого 2017 року у справі № 805/4920/16-а, від 30 

січня 2017 року у справі № 805/4988/16-а; постанови окружного адміністративного 

суду міста Києва від 30 травня 2016 року у справі №826/21251/15, від 28 березня 2016 

року у справі №826/19038/15: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: 

//www.reyestr.court.gov.ua. 

6. Про припинення юридичної особи: постанова Вищого адміністративного 

суду від 01 червня 2016 року у справі №К/800/49303/13: [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua. 

7. Про припинення юридичної особи: постанова Вищого адміністративного 

суду від 22 вересня 2016 року у справі №К/800/20917/16: [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua. 

8. Про припинення юридичної особи: постанова Київського апеляційного 

адміністративного суду від 26 липня 2016 року у справі №826/18198/15: І/ 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua 

9. Про припинення юридичної особи: постанова Чернігівського окружного 

адміністративного суду від 21 листопада 2016 року у справі №825/1904/16: j/ 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua 

10. Гарагонич О.В. Загальні збори у системі корпоративного управління 

аціонерного товариства / О.В. Гарагонич: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php ?ELEMET _ID =614& ID =640. 

11. Грубишин Б.М. Правове регулювання злиття юридичних осіб: / Б.М. Гру 

бишин //Право. - 2014. -С. 213-215: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http.V/ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2066/1 /Pravo_2014 213-215 .pdf. 

12. Грудницька С.М. Конституційні основи господарської правосуб’єктності 

підприємств: поняття і структура господарсько-правового інституту / С.М. 

Грудницька // Часопис Академії адвокатури України: електронне видання. - 2010. - 

№ 3 (8). - 12 с.: [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e- 

joumals/chaau/2010-3/content.html. 

13. Жорнокуй В.Г. Правова природа права участі в управлінні господарським 

товариством / В.Г. Жорнокуй // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42): [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу. http://vAvw.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/pib/201l_5/PB- 

5/PB-5_50.pdf. 

14. Калаур І.Р. Право на участь в управлінні товариством / І.Р. Калаур: 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/1824.pdf. 

15. Коверзнев В.О. Розвиток виробничої кооперації в Україні: історико- 

правовий аспект: / В.О. Коверзнев // Право та управління. - 2011. - № 3. - С. 87-100: 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/e- 

joumals/prtup/2001_3/zmist.html. 

16. Коверзнев В.О. Правові питання розвитку кооперації в Україні: /В.О. 

Коверзнев // Право та управління.- 2012. -№ 3.С.190-202: [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/ejoumals/prtup/2001_3/zmist. html. 

17. Ситенко О.Б. Господарська діяльність акціонерних товариств: правовий 

аспект / О.Б. Ситненко: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prde/2010 21 /10-5 .pdf. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/?locale=uk
http://dtkt.com.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php7ELEME
http://http.v/ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2066/1
http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/chaau/2010-3/content.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/chaau/2010-3/content.html
http://vavw.nbuv.gov.ua/portal/soc_
http://194.44.152.155/elib/local/1824.pdf
http://www.nbuv.gov/
http://www.nbuv.gov.ua/ejoumals/prtup/2001_3/zmist
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prde/2010


18. Філик Н.В. Правова природа цивільної правосуб’єктності юридичних осіб 

/ Н.В. Філик: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://er.nau.edu. 

ua/handle/NAU/10927. 

http://er.nau.edu/

