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Тематика дипломних робіт для магістрантів 1-го курсу денної та заочної 

форм навчання  на 2020/2021 н.р. (спеціалізація «Корпоративне право»)  

 

1. Органи управління в товариствах з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. 

2. Охорона прав та інтересів учасників і кредиторів при реорганізації 

юридичних осіб корпоративного типу. 

3. Корпоративні права подружжя: особливості здійснення і захисту. 

4. Застава корпоративних прав. 

5. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання корпоративних спорів.  

6. Правова природа та види корпоративних конфліктів та корпоративних 

спорів. 

7. Корпоративна власність: поняття та особливості формування 

8. Поняття, принципи та моделі управління корпоративною організацією. 

9. Неюрисдикційні форми захисту корпоративних прав. 

10. Цивільно-правові способи захисту корпоративних прав. 

11. Здійснення корпоративних прав учасниками юридичних осіб 

корпоративного типу. 

12. Клірингова діяльність на ринку цінних паперів та її правове 

регулювання. 

13. Дилерська діяльність: поняття, зміст, особливості правового 

регулювання. 

14. Корпоративне управління у виробничому кооперативі: сучасний стан 

правового регулювання та перспективи розвитку. 

15. Особливості правового статусу холдингів у національному праві та 

міжнародний досвід: порівняльно-правовий аспект.  

16. Уніфікація законодавства ЄС у галузі корпоративного права.  

17. Правосуб’єктність корпоративних юридичних осіб за законодавством 

України та Європейського Союзу.  

18. Концесійне інвестування в Україні: сучасний стан та тенденції 

подальшого удосконалення. 

19. Принципи корпоративного права: проблеми теорії та практики. 

20. Злиття корпоративних юридичних осіб за законодавством України та 

Європейського Союзу. 

21. Правове регулювання діяльності пайових інвестиційних фондів. 

22. Особливості регулювання господарських товариств – об’єднань 

капіталів за законодавством України.  

23. Корпоративна відповідальність: проблеми теорії та практики. 

24. Правові моделі корпоративного управління за законодавством 

Європейського Союзу. 

25. Приватизаційне інвестування в Україні: цивільно-правовий аспект. 

26. Лізингове інвестування в Україні: проблеми теорії та практики. 



27. Афілійованість у корпоративних відносинах. 

28. Правове регулювання здійснення операцій з банківськими металами.  

29. Межі локальної правотворчості у корпоративних правовідносинах.   

30. Правове становище небанківських  груп.  

31. Істотна участь у  статутному капіталі  юридичних осіб корпоративного 

типу.  

32. Механізм та принципи регулювання банківських правовідносин.  

33. Правовий режим структурованих іпотечних облігацій.  

34. Правовий режим сертифікатів ФОН як пайових цінних паперів. 

35. Правове регулювання викупу акцій за законодавством України та ЄС 
 


