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Тема 1. Поняття і зміст корпоративних прав 

Поняття суб’єктивного корпоративного права. Правова природа 

корпоративних прав. Види корпоративних прав.  

Зміст корпоративних прав. Особисті немайнові права учасників 

юридичної особи корпоративного типу. Право на участь в управлінні 

юридичною особою корпоративного типу. Право на контроль за діяльністю 

виконавчого органу юридичної особи корпоративного типу. Інші особисті 

немайнові корпоративні права учасників (членів) юридичної особи 

корпоративного типу. Організаційні права учасників (членів) юридичної 

особи корпоративного типу. Право на інформацію про діяльність юридичної 

особи корпоративного типу. Майнові права учасників (членів) юридичної 

особи корпоративного типу. Право на отримання частини прибутку 

(дивідендів) юридичної особи корпоративного типу. Право на частину майна 

(активів) при ліквідації юридичної особи корпоративного типу. Інші майнові 

корпоративні права учасників (членів) юридичної особи корпоративного 

типу.  Корпоративні обов’язки учасників (членів) юридичної особи 

корпоративного типу. 

Корпоративні права як об’єкти цивільного обороту. Форма 

корпоративних прав. Поняття і правова природа акцій. Види акцій та їх 

призначення. Частка у статутному (складеному) капіталі. Корпоративні права 

як предмет правочину. 

 

Тема 2. Підстави та способи виникнення (набуття) та припинення 

корпоративних прав 

Підстави виникнення (набуття) корпоративних прав. Первісні способи 

виникнення (набуття) корпоративних прав. Похідні способи виникнення 

(набуття) корпоративних прав. Припинення корпоративних прав. 

Припинення корпоративних прав з волі учасника (члена) юридичної особи 

корпоративного типу. Припинення корпоративних прав незалежно від волі 

учасника (члена) юридичної особи корпоративного типу.  
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Поняття корпоративних прав держави. Підстави виникнення 

корпоративних прав держави. Механізм реалізації державою своїх 

корпоративних прав. 

 

Тема 3. Первинні способи виникнення корпоративних прав 

Створення юридичної особи корпоративного типу. Договір про 

створення юридичної особи корпоративного типу. Види вкладів до 

статутного (складеного) капіталу юридичної особи корпоративного типу та 

порядок їх внесення. Прострочення внесення вкладу. Порядок оцінки вкладів 

до статутного (складеного) капіталу юридичної особи корпоративного типу. 

Особливості набуття корпоративних прав подружжям при створенні 

юридичної особи корпоративного типу. 

Форми випуску акцій. Процедура емісії акцій. Депозитарний договір. 

Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. Договір про 

обслуговування випусків цінних паперів. Оплата вартості акцій 

засновниками акціонерного товариства.  

Придбання акцій акціонерного товариства нової (додаткової) емісії.  

Прийняття учасників до юридичної особи корпоративного типу. Продаж 

акцій (часток, паїв), що належать юридичній особі корпоративного типу. 

 

Тема 4. Управління корпоративними правами 

Право на укладення корпоративного договору. Поняття і предмет 

корпоративного договору. Строк дії корпоративного договору. Зміст 

корпоративного договору. Особливості виконання корпоративного договору. 

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання корпоративного 

договору. Акціонерна угода. Безвідклична довіреність з корпоративних прав. 

Конвертація акцій (часток, паїв). Договори про злиття (приєднання) та  

план поділу (виділу, перетворення). 

 

Тема 5. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є 

заінтересованість  

Поняття значного правочину. Порядок схвалення значного правочину. 

Підстави і порядок вчинення значного правочину. Правові наслідки 

порушення порядку надання згоди на вчинення значного правочину. Поняття 

та особливості укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Правові 

наслідки порушення порядку вчинення правочину із заінтересованістю. 

 

Тема 6. Здійснення корпоративного інвестування 

Загальна характеристика корпоративного інвестування. Поняття 

корпоративного інвестування та його співвідношення з поняттями «спільна 

діяльність» і «спільне інвестування». Правовий статус корпоративного 

інвестиційного фонду. Компанія з управління активами як суб’єкт відносин із 

корпоративного інвестування.  
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Договори про управління активами корпоративного фонду з компанією з 

управління активами. Поняття, ознаки та юридична характеристика договору 

про управління активами корпоративного фонду. Договір з депозитарієм. 

Договір з аудитором. Договір зі зберігачем. Договір із незалежним 

оцінювачем майна. 

 

Тема 7. Розпорядження корпоративними правами акціонерів 

акціонерного товариства   

Договори про відчуження акцій. Особливості обігу акцій акціонерних 

товариств. Договір купівлі-продажу акцій. Переважне право на купівлю акцій 

приватного акціонерного товариства. Зміст та порядок реалізації 

переважного права на купівлю акцій приватного акціонерного товариства.  

Підстави викупу акцій. Добровільний викуп. Обов’язковий викуп. 

Придбання значного пакета акцій акціонерного товариства. Придбання акцій 

приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного 

пакета акцій. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за 

наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного 

пакета акцій.  Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу 

особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного 

пакета акцій. Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), 

яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного 

товариства, акцій на вимогу акціонерів. Наслідки недотримання вимог щодо 

виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного 

контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій 

товариства. Особливості придбання контрольного пакета акцій та 

домінуючого контрольного пакета акцій в приватних акціонерних 

товариствах. 

Договір купівлі-продажу акцій із зобов’язанням зворотного викупу 

(операція РЕПО). Договір дарування акцій та інші договірні конструкції.  

Договори про надання послуг із цінними паперами (акціями). Договір 

комісії. Договір доручення. Договір довірчого управління цінними паперами. 

Договір про андерайтинг. Договір про кліринг і розрахунки за угодами щодо 

цінних паперів.  

 

Тема 8. Розпорядження корпоративними правами учасників 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 

Відчуження корпоративних прав учасника товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю за договором купівлі-продажу. Переважне 

право купівлі корпоративних прав учасника перед третіми особами. Порядок 

укладення і оформлення договору купівлі-продажу корпоративних прав 

учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Виконання договору купівлі-продажу корпоративних прав учасника 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Момент набуття 

корпоративних прав учасника товариства з обмеженою та додатковою 
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відповідальністю. Правові наслідки відчуження корпоративних прав 

учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю за 

договором купівлі-продажу. Набуття товариством з обмеженою та 

додатковою відповідальністю частки у власному статутному капіталі. 

Примусовий викуп корпоративних прав учасника товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. 

Особливості відчуження корпоративних прав учасника товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю за договорами дарування, міни 

та іншими договірними конструкціями.  

Поняття та підстава виходу учасника із товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. Процедура та порядок оформлення виходу 

учасника з товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Правові 

наслідки виходу учасника з товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. Виключення учасника з товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. Розрахунки при виході, виключенні учасника з 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

 

Тема 9. Розпорядження корпоративними правами учасників 

повного та командитного товариств 

Відчуження учасником (повним учасником) частки (її частини) у 

складеному капіталі повного та командитного товариства: порядок 

укладення, оформлення та особливості виконання. Правові наслідки 

відчуження частки (її частини) у складеному капіталі повного та 

командитного товариства.  

Підстава та порядок виходу учасника з повного та командитного 

товариства. Виключення зі складу учасників повного та командитного 

товариства. Підстави і порядок вибуття з повного та командитного 

товариства. Правові наслідки виходу, виключення та вибуття з повного та 

командитного товариства. Порядок проведення розрахунків при виході, 

виключенні та вибутті з повного та командитного товариства. 

Особливості розпорядження корпоративними правами вкладника 

командитного товариства.  

 

Тема 10. Розпорядження корпоративними правами членів 

виробничого кооперативну та інших юридичних осіб корпоративного 

типу 

Відчуження паю члена виробничого кооперативу. Вихід члена 

виробничого кооперативу із кооперативу. Виключення члена виробничого 

кооперативу із кооперативу. Виплати члену виробничого кооперативу у разі 

виходу, виключення з кооперативу. Особливості розпорядження 

корпоративними правами учасників підприємств споживчої кооперації. 

Розпорядження корпоративними правами учасниками приватного 

підприємства, фермерського господарства та інших юридичних осіб 

корпоративного типу. 
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Тема 11. Спадкування корпоративних прав 

Принципи спадкування у цивільному праві України.  Спадкування акцій 

акціонерного товариства. Спадкування частки у статутному капіталі 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Підстави і порядок 

переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю. Спадкування частки у 

складеному капіталі повного та командитного товариства. Особливості 

спадкування корпоративних прав учасника (члена) інших юридичних осіб 

корпоративного типу. 

 

Тема12. Застава корпоративних прав 

Договір застави акцій. Сторони договору застави акцій. Зміст договору 

застави акцій. Форма договору застави акцій. Передача акцій під заставу. 

Звернення стягнення на акції. Припинення застави акцій. Гарантії прав сторін 

при заставі. 

Договір застави корпоративних прав учасника товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю. Підстави і порядок звернення стягнення на 

корпоративні права учасника товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. Правові наслідки звернення стягнення на корпоративні 

права учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Застава корпоративних прав учасників інших юридичних осіб 

корпоративного типу. Порядок та правові наслідки звернення стягнення на 

корпоративні права учасника повного та командитного товариства. 

Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу та на 

корпоративні права учасників інших юридичних осіб корпоративного типу. 
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