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ВСТУП 

Корпоративне право – це підгалузь цивільного права. Вона 

сформувалася разом із виникненням законодавства, що регулює суспільні 

відносини, які складаються між учасниками (засновниками) та організаціями 

корпоративного типу та між самими учасниками (засновниками), з приводу 

набуття, здійснення (включаючи розпорядження) та припинення 

корпоративних прав. Сучасному стану корпоративного права в Україні 

передував його тривалий історичний розвиток як у самій Україні, так і в 

окремих зарубіжних країнах. Він формувався відповідно до еволюції 

корпорацій та розвитку пов’язаних з ними певної групи суспільних 

відносин. 

Основні положення про юридичну та фізичну особу, безтілесне майно, 

правоздатність, приватні корпорації сформувалися ще за часів римського 

права, яке стало своєрідним джерелом, з якого беруть свій початок майже 

всі галузі сучасного права. Про важливість корпоративного права України у 

регулюванні правових відносин свідчить той факт, що правові норми, які 

регулювали корпоративні відносини, беруть свій розвиток з часів 

перебування України у складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX-

XX ст.ст.). Згодом,  за часів панування СРСР приватне право взагалі 

припиняє свій розвиток. Лише із здобуттям Україною незалежності, 

прийняттям Конституції та нового Цивільного й Господарського кодексів 

було розроблено низку законодавчих актів, які сприяли масовому створенню 

підприємницьких товариств.  

У зв’язку із набранням чинності Закону України  «Про акціонерні 

товариства» у 2008 р. та «Про товариства з обмеженою і додатковою 

відповідальністю» 2018 р.; та проведенням загальнодержавної реформи 

корпоративного права з 2017 р. відбулися та тривають суттєві зміни у 

правовому регулюванні цього виду суспільних відносин. Не менш 

важливими залишаються питання щодо прийняття низки інших відомчих 

актів (зокрема, НКЦПФР), які б значно полегшили перехід зазначених видів 

товариств до нових принципів їх діяльності.  

Господарські товариства – є однією з найбільш поширених 

організаційно-правових форм юридичних осіб в Україні. Тим не менше, 

далеко не всі сторони діяльності суб’єктів корпоративних правовідносин 

чітко врегульовані на законодавчому рівні. До певної міри законодавець 

надає можливість самим учасникам (засновникам) цих підприємницьких 

товариств урегулювати їх на локальному рівні шляхом прийняття для себе 

внутрішньокорпоративних актів (статутів, положень). Наскільки повно і 

адекватно вони будуть врегульовані цими суб’єктами, настільки складнішим 

(чи простішим) буде процес реалізації корпоративних прав учасниками 

(засновниками) таких утворень. Необхідним є і вивчення  судової практики 

вирішення корпоративних конфліктів. Тому важливо, щоб випускники 

вищих навчальних закладів володіли необхідними знаннями у галузі 

корпоративного права та вміли ефективно застосовувати їх на практиці. 



Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-кваліфікаційних 

програм студенти повинні знати:  

 теоретичні дефініції основних понять, категорій корпоративного 

права; 

 основні історичні етапи його становлення і розвитку; 

 практику застосування корпоративного законодавства; 

 концепції корпоративного права. 

вміти:  

 аналізувати і узагальнювати зміст корпоративного законодавства; 

 тлумачити і застосовувати на практиці корпоративне законодавство; 

 розуміти закономірності, характер і тенденції розвитку 

корпоративного права; 

 визначати правовий статус суб′єктів корпоративних відносин; 

 давати юридичну кваліфікацію корпоративним відносинам. 

 конспектувати лекції та опрацьовувати наукову літературу та 

джерела;  

 використовувати теоретичний та практичний понятійно-

категоріальний апарат;  

 визначати основні сфери регулювання корпоративного права;  

 розкривати сучасні напрямки розвитку науки корпоративного права.   
Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни як (перелік дисциплін, які мають бути вивчені 

раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання тощо). 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Шифр та найменування 

галузі знань, код та 

найменування спеціальності, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 3 

Галузь знань: 

Право (081) 

 

Нормативна 

 

Кількість розділів – 

2 
Спеціальність: 

Право (081) 

 

Рік підготовки: 

5-й 5-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 70 

самостійної  

роботи – 90 

Ступінь вищої освіти: 

2 рівень магістри 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 4 год. 

Самостійна робота 

52 год. 80 

Вид контролю: екзамен 



Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1/1;  для заочної форми 

навчання – 1/2. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре; «5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі 

і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Історичний розвиток корпоративних правовідносин. 

Поняття корпоративного права. 

 
Тема №1.  Короткий історичний огляд розвитку корпоративного законодавства 

України 

Історія розвитку корпоративного права в країнах Західної Європи. Історія розвитку 

корпоративного права в США. Розвиток корпоративного права України у складі 

Російської імперії (ХІХ – на поч. ХХ століть). Законодавство Австро-Угорської імперії, 

до складу якої входили західноукраїнські землі (в ХІХ – на поч. ХХ ст.). Корпоративне 

законодавство України у складі СРСР. Корпоративне законодавство незалежної України 

(1991- 2003 рр.). Введення в дію нових Цивільного та Господарського кодексів України - 

1 січня 2004 р.  Загальна характеристика розвитку корпоративного законодавства та його 

адаптація до законодавства Європейського Союзу.  

Тема №2. Загальна характеристика правового регулювання корпоративних 

відносин та реформа корпоративного права в Україні 

Прийняття Закону «Про акціонерні товариства». Дематеріалізація акцій в Україні. 

Правове регулювання у сфері обігу акцій. Розвиток фондового ринку в Україні. Реформа 

корпоративного права та характеристика сучасного стану корпоративного законодавства. 

Прийняття Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Проекти нормативних актів у сфері регулювання корпоративних відносин. Угода про 

асоціацію та необхідність адаптації корпоративного законодавства до законодавства ЄС. 



Характеристика розвитку корпоративного законодавства в зарубіжних правових 

системах. 

Тема №3. Юридична природа та поняття 

корпоративних правовідносин та корпоративних прав 

Місце корпоративного права в системі права України. Поняття та предмет 

корпоративного права. Зміст корпоративних правовідносин. Юридичні факти, на підставі 

яких виникає корпоративне правовідношення. Поняття та ознаки корпоративних прав. 

Зміст корпоративних прав. Поняття корпоративного права в об’єктивному, 

суб’єктивному розумінні та в цивільно-правовому аспекті. Поняття корпорацій. 

Корпоративне право як самостійний об’єкт цивільного права. Суб’єкти корпоративних 

правовідносин. Обмеження щодо набуття статусів учасника та засновника 

господарського товариства. Класифікація корпоративних прав. 

 

Тема 4. Створення підприємницьких товариств 

Поняття організаційно-правових форм підприємницьких товариств. Заснування 

юридичних осіб корпоративного типу: акціонерні товариства, товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальність, повні та командитні товариства, виробничі кооперативи. 

Державна реєстрація юридичних осіб корпоративного типу. Формування статутного 

(складеного) капіталу при створенні господарських товариств. Засновницькі та установчі 

документи підприємницьких товариств. Створення господарських товариств в процесі 

реорганізації. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Здійснення та захист корпоративних прав 

 

Тема 5. Теоретичні аспекти здійснення корпоративних прав 

та виконання корпоративних обов’язків 

Поняття здійснення корпоративних прав. Поняття корпоративного інтересу.  

Поняття правових гарантій та потреби здійснення корпоративних прав. Поняття 

корпоративного обов’язку. Способи здійснення корпоративних прав. Межі 

корпоративних прав та межі здійснення корпоративних прав. Обмеження корпоративних 

прав. Зловживання корпоративними правами та їх наслідки. 

 

Тема №6. Здійснення корпоративних прав учасниками 

(засновниками) господарських товариств та виконання корпоративних 

обов’язків 

Загальна характеристика органів управління корпорацій. Здійснення права на 

участь в управлінні товариством учасниками господарських товариств. Здійснення права 

на управління через представника. Право на одержання частини прибутку (дивідендів) 

товариства та розмежування його із правом на участь у розподілі прибутку товариства. 

Право на одержання інформації. Право на вихід в установленому порядку із товариства. 

Право на одержання частини активів при ліквідації господарського товариства. 

Здійснення переважних прав в корпоративних правовідносинах. Виконання 

корпоративних обов’язків та їх класифікація. 

 

Тема №7. Цивільно-правові форми (способи) розпорядження 

корпоративними правами 

Купівля-продаж корпоративних прав. Застава корпоративних прав. Міна та 

дарування корпоративних прав. Спадкування корпоративних прав.         



 

Тема №8. Корпоративні правочини. 

Поняття корпоративного правочину в теорії. Загальна характеристика правового 

регулювання корпоративних правочинів. Види корпоративних правочинів. Зміст 

корпоративних правочинів. Характеристика корпоративних правочинів у зарубіжних 

системах права. Аналіз судової практики щодо корпоративних правочинів.  

 

Тема №9. Захист корпоративних прав. 

Суть та загальна характеристика захисту корпоративних прав. Форми захисту. 

Поняття та різновиди форм захисту корпоративних прав. Самозахист корпоративних 

прав. Позасудова та судова форма захисту корпоративних прав. Способи та засоби 

захисту корпоративних прав. Загальнотеоретична характеристика способів та засобів 

захисту корпоративних прав. Система цивільно-правових способів захисту 

корпоративних прав. Роль державних органів (посадових осіб) в охороні корпоративних 

прав. Зловживання правом на захист в корпоративних відносинах. Характеристика 

судової практики щодо захисту корпоративних прав. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всього 

у тому числі 

Всього 

у тому числі 

Л п с с.р л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Історичний розвиток корпоративних правовідносин. 

Тема1.   

Короткий 

історичний огляд 

розвитку 

корпоративного 

законодавства 

України 

16 2 4  10 10 
 

  10 

Тема №2. Загальна 

характеристика 

правового 

регулювання 

корпоративних 

відносин та реформа 

корпоративного 

права в Україні  

6 2 4  10 12 2   10 

Тема 3.  

Юридична природа 
6 2 4  10 12   2 10 



та поняття 

корпоративних 

правовідносин та 

орпоративних прав 

Тема 4. 

Створення 

підприємницьких 

товариств 

6 2 4  10 10    10 

Разом за розділом 1 34 8 16  40 44 2  2 40 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 Здійснення та захист корпоративних прав  

Тема 5. 

Теоретичні аспекти 

здійснення 

корпоративних 

прав 

та виконання 

корпоративних 

обов’язків 

6 2 4  10 10 
 

  10 

Тема 6. 

Здійснення 

корпоративних прав 

учасниками 

(засновниками) 

господарських 

товариств та 

виконання 

корпоративних 

обов’язків 

9 2 4  10 14 2  2 10 

Тема 7. 

Цивільно-правові 

форми (способи) 

розпорядження 

корпоративними 

правами 

12 2 4  10 10    10 

Тема 8. 

Корпоративні 

правочини 

10 2 4  10 10    10 

Тема 9. 

Захист 

корпоративних прав 

7 2 4  10 12 2   10 

Разом за розділом 2 58 4 20  50 56 6  2 50 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 

Усього годин 90 14 24 - 90 92 6  4 90 
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