
Повна назва: Корпоративне  право 

Статус: Вибіркова 

Мета дисципліни "Корпоративне право" — дати студентам основні знання з 
дисципліни, забезпечити підготовку, спрямовану на формування інтелектуального 
потенціалу висококваліфікованих правників, які володіють основами теоретичних знань у 
галузі корпоративного права, необхідних для майбутньої діяльності. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: різноманітні організаційні, економічні та 
правові відносини, які складаються у процесі створення та діяльності корпорацій. 

Завдання навчальної дисципліни: 
• ознайомити студентів основними проблемами корпоративного права України; 
• ознайомити з предметом і завданнями курсу "Корпоративне право"; 
• з'ясувати зв'язок корпоративного права України з іншими галузями права; 
• висвітлити основні питання, що стосуються корпоративних відносин, корпоративного 

управління, корпоративного контролю тощо; 
• навчити майбутніх юристів використовувати набуті знання з корпоративного права у 

практичній діяльності; 
• сформувати навички аналізу джерел корпоративного права. 
 Дисципліна "Корпоративне право" передбачає вивчення студентами основних 

правових інститутів корпоративного права, корпоративних правовідносин на базі 
одержаних знань з теорії держави і права, конституційного права, цивільного та 
цивільного процесуального, господарського, господарсько-процесуального права тощо. 

 
Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п лаб. інд. 
с. 

р. 
л п лаб. інд. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Змістовий модуль 1. Загальні положення 

Тема 1. Поняття, предмет, 

метод корпоративного 

права. 

10  2 2     6       

Тема 2. Господарське 

товариство як суб’єкт 

корпоративного права 

 10 2 2     6       

Тема 3. Правовий статус 

засновників та учасників 

господарський 

організацій. 

 10 2 2     6       

Тема 4. Виникнення та 

реєстрація 

господарського 

товариства. 

 10 2 2     6       

Тема 5. Припинення 

господарського 

товариства. 

 10 2 2     6       



Тема 6. Корпоративні 

майнові відносини. 
 10 2 2     6       

Тема 7. Установчі 

документи господарських 

товариств. 

 10 2 2     6       

Тема 8. Корпоративне 

управління.  
 10 2 2     8       

Разом за змістовим 

модулем 1 
82  16 16     50       

 

Тема 9. Акціонерне 

товариство: загальна 

характеристика та обіг 

акцій. 

 10 2 2     6       

Тема 10. Правовий статус 

товариства з обмеженою 

та додатковою 

відповідальністю. 

 10 2 2     6       

Тема 11. Правовий статус 

повного та командитного 

товариства. 

 10 2 2     6       

Тема 12. Особливості 

правового регулювання 

окремих видів 

господарських 

корпорацій. 

 10 2 2     6       

Тема 13. Корпоративні 

конфлікти та захист 

корпоративних прав. 

 10 2 2     6       

Тема 14. Відповідальність 

за порушення норм 

корпоративного права. 

 10 2 2     6       

Разом за змістовим 

модулем 2 
 60 12 12     36       

Усього годин 142  28 28     86       

Консультація 2 2           

Залік 2 2           

 

 

У результаті вивчення дисципліни “Корпоративне право” студенти повинні   

знати: предмет, об’єкти та суб’єктів корпоративного права, його функції та понятійний 

апарат, норми. Щодо реєстрації юридичних осіб прибуткової та неприбуткової форм, 

класифікацію юридичних осіб корпоративного способу утворення, засади створення 

органів управління в корпоративній організації, класифікацію органів управління та їх 

компетенцію, організаційні засади діяльності уповноважених осіб та відповідальних 

представників, які здійснюють управління корпоративними правами, які належать 

державі, а також орієнтуватися в компетенції юридичного відділу на підприємстві,  

уміти: здійснювати пошук та систематизацію норм права, які регулюють корпоративні 

відносини, аналіз повноважень органів управління юридичної особи та давати 

характеристику стану корпоративних відносин в конкретній ситуації, застосувати 



міжнародний досвід організації корпоративних відносин, зокрема відносин між  органами 

управління, проводити аналіз практики реалізації корпоративних прав, захисту у разі їх 

порушення, а також аналіз судової практики та використовувати його для вирішення 

конкретних практичних завдань. 

Програма складена з урахуванням узгоджених між предметних зв’язків з навчальними 

курсами «Господарське право», «Цивільне право»,  «Адміністративне право». 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

«Корпоративне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» (на 4-му курсі). Вивчення навчальної дисципліна 

«Корпоративне право» є однією із завершальних у процесі опанування студентами 

одержаних знань з господарсько-правових дисциплін та підґрунтям для подальшого 

навчання на 5-му курсі (спеціалісти), магістратурі,  аспірантурі. 

Система контролю знань та умови складання заліку. Дисципліна «Корпоративне 

право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до 

першого входять 1-8 теми, до другого – 9-14.   

 

Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни 

№ 

n/n 
Види контролю 

Кількість 

контрольних 

заходів 

Максимальний бал 

за одиницю 

(занять, робіт) 

Сума балів 

1 Опитування на семінарах * 4 5 20 

2 Доповнення ** 4 3 12 

3 
Вирішення практичних 

завдань*** 
4 3 12 

4 Наукова доповідь**** 1 10 10 

5 Тести ***** 1 16 16 

  Залік     30 

  Разом     100 

 

Пояснення до умов визначення рейтингу  

*Опитування на семінарах включає в себе: опитування по будь-якому питанню, винесеному 

на семінарське заняття (за вибором викладача) відповідь на питання інших студентів, 

запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання 

для повторення (з тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних завдань з 

необхідною аргументацією та посиланням на законодавство. Максимальна кількість балів 

може бути виставлена студентам, підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей 

на питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і 

нормативних джерел, уміння дов'язати теорію з практикою, логіка і аргументованість 

викладудумок, культура мови. 

**Доповнення здійснюється студентом по темі семінару після основної відповіді по 

питанню винесеному на семінарське заняття.  

Метою доповнення є більш повне розкриття питання, винесеного на семінарське 

заняття, або висвітлення різноманітних наукових, практичних, правозастосовних 

аспектів даного питання. 

*** Вирішення практичних завдань здійснюється в вигляді розв’язанні задачі по темі 

семінару, які надані викладачем студентам на попередньому семінарі. Студент 

самостійно, опрацьовуючи вдома матеріал до семінару, вирішує задачу з належним 



аргументування та посилання на відповідні норми законодавства. На семінарі студент 

усно доповідає вирішення задачі. При не повній відповіді або невірній, в розв’язанні 

задачі допомагають інші студенти з відповідним оцінюванням їх відповідей або участі 

в обговоренні. 

**** Наукова доповідь готується з обов’язковим розглядом дискусійного в науці 

питання  з викладенням власної точки зору на дану проблему, яка підтверджується 

належними аргументами. Теми доповідей студенти обирають самостійно. Головна 

умова – це новизна та проблематика.  

Обсяг доповіді не повинен перевищувати 5-7 сторінок. Доповідь висвітлюється перед 

аудиторією на протязі 5 хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших 

студентів та викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.  

***** Тести. Тестування має підсумковий триместровий характер і проводиться в кінці 

триместру протягом окремого аудиторного заняття. Тести роздаються викладачем 

студентам поваріантно, студенти на окремому чистому аркуші записуються відповіді 

по тесту. Загальний строк написання тестів 60 хвилин. 

 

Викладач: 

Ковалевська Оксана Петрівна – доктор наук з державного управління, 

кандидат юридичних наук, в.о. доцента кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу. У 1997 році закінчила Дніпропетровський 

державний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію – 

юрист. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 

«Адміністративне право і процес; фінансове право і процес, інформаційне право» 

(12.00.07) за темою «Особливості приватизації комунальної власності в Україні». В 

2015 році захистила у спеціалізованій вченій раді Чорноморського державного 

університету імені П.Могили докторську дисертацію «Механізми реалізації 

державної житлової політики в Україні на різних рівнях управління” на здобуття 

наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 12.00.02. Автор 1 одноосібної 

монографії, 21 статті в наукових фахових виданнях, 7 статей у закордонних 

виданнях. 

Сфера наукових інтересів –реалізація права комунальної власності в Україні, 

механізми забезпечення права громадян на житло.. 

 

 


