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1. Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права (далі -  
Лабораторія) створюється відповідно до Статуту Інституту приватного права 
та підприємництва АПрН України та Статуту Прикарпатського 
національного університета ім,Василя Стефаника.

2. Засновниками Лабораторії виступають Інститут приватного права та 
підприємництва АПрН України та Прикарпатський національний університет 
іт Василя Стефаника.

3. Лабораторія є науково-дослідною установою без статусу юридичної 
особи і підпорядковується Інституту приватного права та підприємництва 
АПрН України та Прикарпатському національному університету ім.Василя 
Стефаника.

4. Основне завдання Лабораторії -  сприяння науковому обґрунтуванню
вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин, 
здійснення державної політики у галузі державного управління 
корпоративними правами, адаптації та уніфікації внутрішнього
законодавства України відповідно до принципів та норм Європейського 
співтовариства та міжнародного права.

Результатом роботи Лабораторії повинні стати монографічні 
дослідження, наукові статті, матеріали науково-практичних конференцій, 
семінарів, пояснювальні записки та наукові експертизи проектів 
нормативно-правових актів, в тому числі актів місцевих органів управління, 
аналіз і узагальнення практики діяльності природоохоронних органів та 
установ, судів, нормотворчі пропозиції.

5. Питання матеріально-технічного, фінансового та кадрового 
забезпечення Лабораторії вирішуються спільно Інститутом приватного права 
та підприємництва АПрН України та Прикарпатським національним 
університетом ім.В.Стефаника.

Інститут приватного права та підприємництва АПрН України бере на 
себе наступні зобов'язання:

® затвердження основних напрямків досліджень та фінансування 
штату Лабораторії в кількості шість ставок відповідно до штатного
розкладу;

® наукове та організаційне сприяння співробітникам Лабораторії у 
проведенні науково-прикладних досліджень (можливість 
прикріплення до Інституту для написання дисертаційних



досліджень, призначення наукових керівників з числа 
співробітників Інституту, надання існуючої джерельної бази для 
підготовки наукових досліджень, можливість публікацій 
результатів досліджень в наукових виданнях Інституту; 
можливість захисту кандидатських і докторських дисертацій в 
спеціалізованій раді по захисту дисертацій тощо).

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника 
зобов’язується:

« здійснити матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Лабораторії (надати приміщення; оплачувати комунальні послуги; 
забезпечити обладнанням, оргтехнікою, засобами зв’язку 
(телефонною лінією, інтернетом), фінансувати поточні 
господарські витрати та фінансувати одну ставку методиста 
відділу відповідно до штатного розкладу);

• забезпечити інформування та організацію співпраці з місцевими 
органами управління, організаціями та установами, місцевими 
судами, правоохоронними органами.

Інститут приватного права та підприємництва АПрН України спільно з 
Прикарпатським національним університетом ім.В.Стефаника вирішують 
питання:

• призначення та звільнення з посад працівників Лабораторії;
® матеріального та організаційного сприяння проведенню наукових 

конференцій та семінарів на базі Лабораторії;
• визначення та затвердження основних перспективних та поточних 

напрямків наукових досліджень Лабораторії;

6. Лабораторія в своїй діяльності керується Конституцією України, 
чинним законодавством, Статутами та наказами Інституту приватного права 
та підприємництва АПрН і Прикарпатського національного університету 
ім.В.Стефаника, Положенням про Лабораторію.

7. Місцезнаходження Лабораторії -  м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 
44а, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету 
ім.В.Стефаника. Повна назва -  "Лабораторія з вивчення проблем 
корт зративного права Інституту приватного права та підприємництва АПрН 
України".
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