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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеня
«магістр» спеціальності 081 «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є
сукупність правових норм, які регулюють майнові і немайнові відносини, що
складаються у процесі діяльності суб’єктів корпоративних відносин, механізм
їх реалізації та застосування, а також поняття, теорії й концепції, вироблені
юридичною наукою в процесі теоретичного і практичного освоєння цієї ділянки
правової дійсності.
Міждисциплінарні зв’язки: визначаються тим, що курс корпоративного
права викладається після вивчення студентами навчальних дисциплін, які
містять базові поняття юридичних наук і фундаментальні положення
національної системи права («Теорія держави і права», «Цивільне право»,
«Господарське право» «Договірне право», «Кооперативне право»), і є
необхідним для більш глибокого, комплексного розуміння та засвоєння
принципів і норм системи права України.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль І – «Загальні засади корпоративного права» – включає в себе теми,
які містять навчальний матеріал щодо загальної характеристики
корпоративного права, його джерел, державно-правового регулювання
корпоративних відносин, юридичної відповідальністі у сфері корпоративних
відносин.
Модуль ІІ – «Правове регулювання діяльності окремих суб’єктів
корпоративних відносин» – містить матеріал з питань правового регулювання
діяльності господарських товариств, кооперативних організацій, фермерських
господарств як суб’єктів корпоративних відносин.
Мета і завдання навчальної дисципліни.
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є
формування знань про правове регулювання корпоративних відносин, його
принципи, способи і засоби, нормативну основу, ефективність та інші юридичні
характеристики.
1.2.
Основними
завданнями
вивчення
навчальної
дисципліни
«Корпоративне право» є:
– ознайомлення студентів з системою норм і принципів корпоративного права
як складової національної системи права;
– формування у студентів комплексу знань про особливості правового
регулювання корпоративних відносин;
– вироблення навичок практичного застосування набутих знань у процесі
вирішення конкретних ситуацій.
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– поняття, предмет, методи та джерела корпоративного права;
– засади державно-правового регулювання корпоративних відносин та
юридичної відповідальністі у цій сфері;
– правову природу, ознаки та види корпоративних організацій згідно із
законодавством України;
– порядок створення, особливості діяльності та припинення суб’єктів
корпоративних відносин;
– питання правового регулювання майнових корпоративних відносин;
– права та обов’язки засновників, учасників та членів корпоративних
організацій;
– поняття та основні моделі корпоративного управління.
вміти:
– чітко орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що регулюють
діяльность суб’єктів корпоративних відносин в Україні, правильно визначати
нормативні акти і положення, що підлягають застосуванню у конкретній
ситуації;
– застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання щодо правового
регулювання корпоративних відносин;
– вміти складати основні документи, які використовуються у сфері
корпоративних відносин, зокрема, – установчі документи корпоративних
організацій, дозвільні та реєстраційні документи тощо.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль І. Загальні засади корпоративного права.
Тема 1. Загальна характеристика корпоративного права.
Поняття та ознаки корпоративного права. Суспільні відносини, що
регулюються корпоративним правом. Співвідношення корпоративного права з
акціонерним, господарським та цивільним правом.
Методи корпоративного права. Загальнонаукові та спеціальні методи в
корпоративному праві. Функції та принципи корпоративного права.
Суб’єкти корпоративних відносин: загальна характеристика.
Корпоративне право як навчальна дисципліна. Мета та завдання
корпоративного права як навчальної дисципліни. Структура курсу
«Корпоративне право».
Тенденції розвитку корпоративного права в Україні.
Тема 2. Джерела корпоративного права.
Історико-правові аспекти становлення та розвитку національного
законодавства щодо створення, функціонування та припинення господарських
корпорацій.
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Загальна характеристика джерел корпоративного права. Поняття, ознаки та
система корпоративного законодавства. Локальні корпоративні акти.
Корпоративні звичаї.
Проблеми вдосконалення корпоративного законодавства.
Тема 3. Державно-правове регулювання корпоративних відносин.
Державні органи, які регулюють корпоративні відносини. Державний
контроль за корпоративною діяльністю.
Кабінет Міністрів України, його повноваження та функції у сфері
регулювання корпоративних відносин та управління корпоративними правами
держави.
Фонд державного майна України, його повноваження та функції у сфері
регулювання корпоративних відносин та управління корпоративними правами
держави.
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, її повноваження
та функції у сфері регулювання корпоративних відносин та управління
корпоративними правами держави.
Тема 4. Юридична відповідальність у сфері корпоративних відносин.
Відповідальність державних органів за порушення корпоративних норм.
Нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність державних
органів за порушення корпоративних норм. Відповідальність посадових осіб
державних органів за порушення корпоративних норм.
Відповідальність посадових осіб органів управління і контролю суб’єктів
корпоративних відносин за порушення корпоративних норм.
Відповідальність акціонерів, учасників і працівників суб’єктів
корпоративних відносин за порушення корпоративних норм.
Модуль ІІ. Правове регулювання діяльності окремих суб’єктів
корпоративних відносин.
Тема 5. Правове регулювання корпоративних відносин в акціонерному
товаристві.
Законодавство України про акціонерні товариства.
Поняття і юридична природа акціонерного товариства як корпоративної
організації. Типи акціонерних товариств.
Заснування акціонерного товариства. Установчі документи акціонерного
товариства як корпоративної організації.
Майнові корпоративні відносини в акціонерному товаристві. Капітал та
цінні папери акціонерного товариства. Дивіденди в акціонерному товаристві як
корпоративній організації.
Відносини членства в акціонерному товаристві як корпоративній
організації. Права та обов’язки акціонерів.
Правове
регулювання
організаційно-управлінських
відносин
в
акціонерному товаристві.
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Припинення акціонерного товариства.
Тема 6. Правове регулювання корпоративних відносин у товаристві з
обмеженою відповідальністю.
Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю як
корпоративної організації. Особливості створення та державної реєстрації
товариства з обмеженою відповідальністю.
Система органів управління і контролю в товаристві з обмеженою
відповідальністю як корпоративній організації, їх повноваження та функції.
Права та обов’язки учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
Майнові корпоративні відносини в товаристві з обмеженою
відповідальністю. Правовий режим майна товариства з обмеженою
відповідальністю як корпоративної організації.
Припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.
Тема 7. Правове регулювання корпоративних відносин у товаристві з
додатковою відповідальністю.
Правове становище товариства з додатковою відповідальністю як
корпоративної організації. Особливості створення та державної реєстрації
товариства з додатковою відповідальністю.
Система органів управління і контролю в товаристві з додатковою
відповідальністю як корпоративній організації, їх повноваження та функції.
Права та обов’язки учасників товариства з додатковою відповідальністю.
Майнові корпоративні відносини в товаристві з додатковою
відповідальністю. Правовий режим майна товариства з додатковою
відповідальністю як корпоративної організації.
Припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю.
Тема 8. Правове регулювання корпоративних відносин у повному
товаристві.
Поняття і юридична природа повного товариства як корпоративної
організації. Особливості створення та установчі документи повного товариства.
Система органів управління в повному товаристві як корпоративній
організації, їх повноваження та функції.
Права та обов’язки учасників повного товариства.
Майнові корпоративні відносини в повному товаристві.
Припинення діяльності повного товариства.
Тема 9.
Правове
регулювання
корпоративних
відносин
у
командитному товаристві.
Поняття і юридична природа командитного товариства як корпоративної
організації. Особливості створення та установчі документи командитного
товариства.
Система органів управління в повному товаристві як корпоративній
організації, їх повноваження та функції.
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Права та обов’язки учасників (вкладників) командитного товариства.
Майнові корпоративні відносини в повному товаристві.
Припинення діяльності командитного товариства.
Тема 10. Правове регулювання корпоративних відносин у виробничому
кооперативі.
Виробничий кооператив як корпоративна організація.
Утворення та державна реєстрація виробничого кооперативу.
Особливості членства у виробничому кооперативі. Управління виробничим
кооперативом. Господарська діяльність виробничого кооперативу.
Майнові корпоративні відносини у виробничому кооперативі. Майнова
відповідальність виробничого кооперативу. Відповідальність членів виробничого
кооперативу за зобов’язаннями кооперативу. Припинення виробничого
кооперативу.
Тема 11.
Правове
регулювання
корпоративних
відносин
у
сільськогосподарській кооперації.
Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію.
Сільськогосподарський виробничий кооператив як корпоративна
організація.
Відносини членства у сільськогосподарському виробничому кооперативі.
Особливості управління сільськогосподарським виробничим кооперативом.
Майнові корпоративні відносини у сільськогосподарському виробничому
кооперативі. Припинення сільськогосподарського виробничого кооперативу.
Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив як корпоративна
організація. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Мета діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
Утворення та державна реєстрація сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу. Припинення діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу.
Особливості членства у сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативі. Управління сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом.
Майнові
корпоративні
відносини
в
сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативі. Пайові внески до сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу. Кооперативні виплати в сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативі.
Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Тема 12. Правове регулювання корпоративних відносин у споживчій
кооперації.
Законодавство України про споживчу кооперацію.
Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу (товариства) як
корпоративної організації.
Особливості створення і державної реєстрації споживчого кооперативу
(товариства). Припинення діяльності споживчого кооперативу (товариства).
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Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у системі
споживчої кооперації.
Майнові корпоративні відносини у споживчому кооперативі (товаристві).
Пайові внески до обслуговуючого кооперативу. Кооперативні виплати в
обслуговуючому кооперативі.
Правове становище об’єднань (спілок) споживчих кооперативів
(товариств).
Тема 13. Правове регулювання корпоративних відносин у кредитній
кооперації.
Законодавство України про кредитну кооперацію.
Поняття і юридична природа кредитної спілки як корпоративної
організації. Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок.
Припинення діяльності кредитної спілки.
Система органів самоврядування кредитної спілки, їх повноваження.
Відносини членства у кредитних спілках.
Майнові корпоративні відносини у кредитній спілці. Майнові фонди
кредитної спілки, їх правовий режим.
Правове становище асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні
спілки.
Тема 14.
Правове
регулювання
корпоративних
відносин
у
фермерському господарстві.
Законодавство України про фермерське господарство.
Фермерське господарство як корпоративна організація. Утворення та
державна реєстрація фермерського господарства. Припинення діяльності
фермерського господарства.
Особливості членства у фермерському господарстві. Управління
фермерським господарством.
Господарська
діяльність
фермерського
господарства.
Майнові
корпоративні відносини у фермерському господарстві.
Державна підтримка фермерського господарства.
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання
Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і
включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та
підсумкового контролю є робота студентів на семінарських (практичних)
заняттях та виконання домашніх завдань. Поточний контроль здійснюється при
проведенні семінарських (практичних) занять і має на меті перевірку рівня
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни.
Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених
планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з
теми заняття, письмове складання студентами тестів. Також поточний контроль
знань здійснюється при розв’язуванні окремими студентами біля дошки та
«малими групами» комплексу практичних задач і проблемних ситуацій.
Поточний контроль виконання студентами домашніх завдань здійснюється за
допомогою перевірки викладачем результатів вказаних завдань.
Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі ПМК
(заліку).
5.Засоби діагностики успішності навчання.
Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми
балів за результатами поточного контролю знань. Загальна сума набраних балів
протягом семестру за поточну успішність максимально складає 100. Академічні
успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що
використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням оцінок до
національної шкали та шкали ECTS.
Оцінка «відмінно» (90– 100 балів) передбачає, що студент виявляє особливі
творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті
знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо
аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.
Оцінка «дуже добре» (82– 89 балів) передбачає, що студент вільно володіє
вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує
вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені
помилки, кількість яких незначна.
Оцінка «добре» (74–81 бал) передбачає, що студент вміє зіставляти,
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й
самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність;
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для
підтвердження думок.
Оцінка «задовільно» (64– 73 бали) передбачає, що студент відтворює значну
частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
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положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал,
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
Оцінка «достатньо» (60–63 бали) передбачає, що студент володіє навчальним
матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на
репродуктивному рівні.
Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового
контролю» (35– 59 балів) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту»
(1–
34 бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні елементарного
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.
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