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Анотація навчальної дисципліни 

 

 
Корпоративне право розглядають як відносно самостійну частину права 

України, погляди на галузеву належність якої у науковців не збігаються. 
Найчастіше її вважають підгалуззю господарського права або комплексним 
міжгалузевим правовим інститутом цивільного права. Незалежно від оцінки 
належності відповідних правових норм у системі права України – за своєю 
сутністю навчальна дисципліна «Корпоративне право», яка спрямована на їх 
вивчення, орієнована на опанування здобувачами компетентностей, необхідних 
для роботи  із широким колом юридичних осіб приватного права, які прийнято 
відносити до так званих корпорацій (з розширеної точки зору на корпорації їх 
іноді ототожнюють з юридичними особами загалом), а саме – щодо їх 
створення, припинення, управління ними, правильної оцінки правового їх 
становища. 

Набуття відповідних компетентностей є важливим для здобувачів вищої 
освіти з огляду на те, що держава постійно вступає у правовідносини з 
юридичними особами різних організаційно-правових форм, створює їх та 
приймає участь в управлінні процесом їх створення (державної реєстрації), є 
одним із найбільших власників корпоративних прав, якими необхідно 
ефективно управляти з метою примноження національних багатств та 
зростання економічної могутності держави. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є 
система правових норм, які регулюють майнові і немайнові відносини, що 
складаються з приводу створення, припинення та у процесі діяльності 
корпоративних суб’єктів підприємницької діяльності (господарські товариства, 
виробничі кооперативи тощо) та інших суб’єктів корпоративних відносин 
(засновники, учасники (акціонери) господарських товариств, члени виробничих 
кооперативів тощо); механізм виникнення реалізації та застосування 
суб’єктивних корпоративних прав, а також поняття, теорії й концепції, 
вироблені юридичною наукою в процесі теоретичного і практичного освоєння 
цієї сфери правової дійсності. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є 
формування знань про нормативне регулювання корпоративних відносин, його 
принципи, способи і засоби, нормативну основу, ефективність та інші юридичні 
характеристики. Особлива увага приділяється питанням корпоративних прав 
держави та ефективному управлінню ними. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Загальна 
характеристика корпоративного права. Джерела корпоративного права. 
Суб’єкти (учасники) корпоративних відносин. Заснування підприємницьких 
товариств та інших корпоративних підприємств. Особливості правового статусу 
господарських товариств. Особливості правового статусу кооперативів та 
інших корпоративних утворень, відмінних від господарських товариств. 
Припинення підприємницьких товариств та інших корпоративних підприємств. 
Поняття і види корпоративних прав та обов’язків. Управління корпоративними 
підприємствами. Правове регулювання відносин залежності підприємницьких 
товариств. Правове регулювання майнових відносин корпоративних 
підприємств. Статутний капітал. Здійснення корпоративних прав учасниками 
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(засновниками) підприємницьких товариств. Розпорядження корпоративними 
правами. Корпоративні спори, рейдерство та захист корпоративних прав. 
Правове регулювання юридичної відповідальності у корпоративних відносинах. 

 
 

Аннотация учебной дисциплины 
 

Корпоративное право рассматривается как относительно 
самостоятельную часть права Украины, взгляды на отраслевую 
принадлежность которой у ученых не совпадают. Чаще всего считается 
подотраслью хозяйственного права или комплексным межотраслевым 
правовым институтом гражданского права. Независимо от оценки 
принадлежности соответствующих правовых норм в системе права Украины - 
по своей сути учебная дисциплина «Корпоративное право», которая направлена 
на их изучение, ориентирована на овладение соискателями компетенций, 
необходимых для работы с широким кругом юридических лиц частного права, 
которые принято относить к так называемых корпораций (с расширенной точки 
зрения на корпорации их иногда отождествляют с юридическими лицами 
целом), а именно - по их создания, прекращения, управления ими, правильной 
оценки правового их положения. 

Приобретения соответствующих компетенций является важным для 
соискателей высшего образования с учетом того, что государство постоянно 
вступает в правовые отношения с юридическими лицами различных 
организационно-правовых форм, создает их и принимает участие в управлении 
процессом их создания (государственной регистрации), является одним из 
крупнейших владельцев корпоративных прав, которыми необходимо 
эффективно управлять с целью приумножения национальных богатств и рост 
экономической мощи государства. 

Предметом изучения учебной дисциплины «Корпоративное право» 
является система правовых норм, регулирующих имущественные и 
неимущественные отношения, складывающиеся по поводу создания, 
прекращение и в процессе деятельности корпоративных субъектов 
предпринимательской деятельности (хозяйственные общества, 
производственные кооперативы и т.д.) и других субъектов корпоративных 
отношений (учредители, участники (акционеры) хозяйственных обществ, 
члены производственных кооперативов и т.п.); возникновения реализации и 
применения субъективных корпоративных прав, а также понятия, теории и 
концепции, выработанные юридической наукой в процессе теоретического и 
практического освоения этой сферы правовой действительности. 

Целью изучения учебной дисциплины «Корпоративное право» является 
формирование знаний о нормативное регулирование корпоративных 
отношений, его принципы, способы и средства, нормативную основу, 
эффективность и другие юридические характеристики. Особое внимание 
уделяется вопросам корпоративных прав государства и эффективному 
управлению ими. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в следующих темах: 
Общая характеристика корпоративного права. Источники корпоративного 
права. Субъекты (участники) корпоративных отношений. Учреждение 
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предпринимательских обществ и других корпоративных предприятий. 
Особенности правового статуса хозяйственных обществ. Особенности 
правового статуса кооперативов и других корпоративных образований, 
отличных от хозяйственных обществ. Прекращение предпринимательских 
обществ и других корпоративных предприятий. Понятие и виды 
корпоративных прав и обязанностей. Управление корпоративными 
предприятиями. Правовое регулирование отношений зависимости 
предпринимательских обществ. Правовое регулирование имущественных 
отношений корпоративных предприятий. Уставной капитал. Осуществление 
корпоративных прав участниками (учредителями) предпринимательских 
обществ. Распоряжение корпоративными правами. Корпоративные споры, 
рейдерство и защита корпоративных прав. Правовое регулирование 
юридической ответственности в корпоративных отношениях. 

 
Annotation of educational discipline 

 
Corporate law is regarded as a relatively independent part of Ukrainian law, the 

views on the sectoral affiliation of which differ among scholars. Most often it is 
considered a sub-branch of commercial law or a complex inter-branch legal institute 
of civil law. Regardless of assessing the affiliation of the relevant legal norms in the 
system of law of Ukraine - the essence of the educational discipline "Corporate Law", 
which aims to study them, focused on mastering students the competencies necessary 
to work with a wide range of legal entities of private law, which are commonly 
referred to the so-called corporations (with an expanded viewpoint on the 
corporations are sometimes identified with legal entities in general), namely, on their 
creation, termination, management, correct evaluation of the legal status of them. 

The acquisition of relevant competencies is important for higher education 
students, taking into account the fact that the state constantly enters into legal 
relations with legal entities of various organizational forms, creates them and 
participates in the management of their creation process (state registration), is one of 
the largest owners of corporate rights, which need to be effectively managed in order 
to multiply national wealth and increase the economic power of the state. 

The subject matter of the study discipline "Corporate Law" is a system of 
legal norms regulating property and non-property relations that arise with regard to 
the establishment, termination and operation of corporate entities of business 
activities (business companies, production cooperatives, etc.) and other subjects of 
corporate relations (founders, participants (shareholders) of business companies, 
members of production cooperatives, etc.); emergence and application of subjective 
corporate rights. 

The purpose of the study of the discipline "Corporate Law" is to form 
knowledge of the regulatory framework for corporate relations, its principles, 
methods and means, the regulatory framework, effectiveness and other legal 
characteristics. Special attention is paid to the issues of corporate rights of the state 
and their effective management. 

The content of the discipline is disclosed in the following topics: General 
characteristics of corporate law. Sources of corporate law. Subjects (participants) of 
corporate relations. Establishment of business companies and other corporate entities. 
Peculiarities of the legal status of business companies. Peculiarities of the legal status 
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of cooperatives and other corporate formations other than business companies. 
Termination of business companies and other corporate entities. The concept and 
types of corporate rights and duties. Management of corporate entities. Legal 
regulation of dependency relations of entrepreneurial societies. Legal regulation of 
property relations of corporate ventures. Authorised capital. Exercise of corporate 
rights by participants (founders) of entrepreneurial companies. Disposal of corporate 
rights. Corporate disputes, corporate raiding and protection of corporate rights. Legal 
regulation of legal liability in corporate relations. 
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ВСТУП  
 

Програма навчальної дисципліни «Корпоративне право» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування», затвердженої 

наказом по університету від 20 лютого 2019 року № 36-Н і стандарту вищої 

освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є 

система правових норм, які регулюють майнові і немайнові відносини, що 

складаються з приводу створення, припинення та у процесі діяльності 

корпоративних суб’єктів підприємницької діяльності (господарські товариства, 

виробничі кооперативи тощо) та інших суб’єктів корпоративних відносин 

(засновники, учасники (акціонери) господарських товариств, члени виробничих 

кооперативів тощо); механізм виникнення реалізації та застосування 

суб’єктивних корпоративних прав, а також поняття, теорії й концепції, 

вироблені юридичною наукою в процесі теоретичного і практичного освоєння 

цієї сфери правової дійсності. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне право» є 

формування знань про нормативне регулювання корпоративних відносин, його 

принципи, способи і засоби, нормативну основу, ефективність та інші юридичні 

характеристики. Особлива увага приділяється питанням корпоративних прав 

держави та ефективному управлінню ними. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: 

загальні:  

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 01); 

− здатність розробляти та управляти проектами (ЗК 03); 

− здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології (ЗК 05); 

спеціальні (фахові, предметні): 

− здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

інших організацій публічної сфери (СК02); 

− здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування (СК 07); 

− здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях (СК 08). 

− здатність виявляти особливості впливу інституційного середовища на 

поведінку економічних суб’єктів та форми їх організації, здійснювати 

інституційний дизайн та інженерію (ДСК 11). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 
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програми: 

 знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень (РН 01); 

 розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення (РН 02); 

 використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування (РН04); 

 здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур (РН 06); 

 уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи (РН 07); 

 розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень (РН 11); 

 уміти аналізувати наявне інституційне середовище, виявляти його 

вплив на поведінку економічних суб’єктів та демонструвати навички 

інституційного дизайну та інженерії (ДРН 13). 

Навчальна дисципліна є вибірковою. 

Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік). 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБ’ЄКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО 

ПРАВА. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ 

ВІДНОСИН 

 

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. 

Загальна характеристика джерел корпоративного права. Поняття, ознаки та 

система корпоративного законодавства. 

Локальні корпоративні акти. Корпоративні звичаї. 

Проблеми вдосконалення корпоративного законодавства. 

Тема 3. Суб’єкти (учасники) корпоративних відносин. 

Загальний склад суб’єктів корпоративного права. Поняття «корпорації» у 

праві України та у світовій практиці. 

Правовий статус юридичної. Класифікація юридичних осіб. Юридичні 

особи корпоративного типу. 

Поняття та ознаки підприємницьких товариств як юридичних осіб. 

Корпорації як суб’єкти корпоративних відносин. 

Поняття та система підприємницьких товариств. Правосуб’єктність 

підприємницьких товариств. 

Засновники та учасники підприємницьких товариств. Правовий статус 

засновників юридичної особи – фізичних осіб, юридичних осіб, держави. 

Загальна характеристика правового статусу органів управління 

юридичної особи корпоративного типу (загальні збори учасників (акціонерів), 

виконавчий орган, контролюючі органи). 

Державні органи, які регулюють корпоративні відносини. Державний 

контроль за здійсненням корпоративних відносин. 

Кабінет Міністрів України, його повноваження та функції у сфері 

регулювання корпоративних відносин та управління корпоративними правами 
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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. Заснування підприємницьких товариств та інших 

корпоративних підприємств 

Створення юридичних осіб в Україні. Компетенція органів державної 

влади, уповноважених здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб. 

Створення підприємницьких товариств: загальні положення. Порядок 

створення в Україні господарських товариств та виробничих кооперативів. 

Установчі документи господарських товариств: зміст та порядок 

оформлення. Внесення змін до установчих документів господарських 

товариств. 

Державна реєстрація господарських товариств. 

Особливості створення та державної реєстрації різних видів 

господарських товариств. Особливості створення та державної реєстрації 

акціонерного товариства. Заснування акціонерного товариства. Установчі 

документи акціонерного товариства як корпоративної організації. 

 

Тема 5. Особливості правового статусу господарських товариств 

Поняття, особливості та види (класифікації) господарських товариств. 

Поняття і юридична природа акціонерного товариства як корпоративної 

організації. Типи акціонерних товариств. Законодавство України про акціонерні 

товариства. 

Поняття та особливості правового становища товариств з обмеженою та 

додатково відповідальністю. 

Поняття та особливості правового становища повного та командитного 

товариств. Умови створення повного та командитного товариств. 

 

Тема 6. Особливості правового статусу кооперативів та інших 

корпоративних утворень, відмінних від господарських товариств 

Поняття кооперативів, їх ознаки та види. Правове становище виробничих 

кооперативів. Відмінності виробничих кооперативів від господарських 

товариств. Виробничий кооператив як корпоративна організація. Особливості 

членства у виробничому кооперативі. Управління виробничим кооперативом. 

Господарська діяльність виробничого кооперативу. Майнова відповідальність 

виробничого кооперативу. Відповідальність членів виробничого кооперативу за 

зобов’язаннями кооперативу. 

Особливості правового становища споживчих та інших видів 

кооперативів. 

Особливості правового становища корпоративних підприємств. 

Поняття та види господарських об’єднань. Особливості правового 

становища асоціацій, корпорацій, консорціумів концернів. 
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Поняття та особливості правового становища фермерських господарств. 

Умови їх належності до корпоративних утворень. 

Інші корпоративні суб’єкти господарювання. 

 

Тема 7. Припинення підприємницьких товариств та інших 

корпоративних підприємств 

Реорганізація підприємницьких товариств (порядок злиття, поділу, 

приєднання та перетворення, особливості виділу). 

Ліквідація підприємницьких товариств за рішенням 

засновників/учасників. Задоволення вимог кредиторів. 

Процедура примусової ліквідації підприємницьких товариств. 

Особливості відповідальності товариств та їх засновників у разі 

припинення підприємницьких товариств. Правонаступництво. 

 

МОДУЛЬ 2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТИВНИХ КОРПОРАТИВНИХ 

ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ, ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

Тема 8. Поняття і види корпоративних прав та обов’язків 

Поняття та ознаки суб’єктивного корпоративного права. Підстави 

виникнення та припинення корпоративних прав. 

Класифікація суб’єктивних корпоративних прав. Корпоративні права 

фізичних та юридичних осіб. 

Майнові корпоративні права. 

Організаційні (особисті) права учасників корпорацій. 

Корпоративні обов’язки учасників корпоративних відносин. 

Захист прав учасників господарського товариства. 

Правовий статус акціонерів та учасників інших господарських товариств / 

членів кооперативів. 

 

Тема 9. Управління корпоративними підприємствами. Правове 

регулювання відносин залежності підприємницьких товариств 

Поняття та принципи корпоративного управління. 

Органи управління організацій корпоративного типу та їх повноваження.  

Загальні збори акціонерів та загальні збори учасників як вищі органи 

управління господарських товариств. Виключна компетенція загальних зборів. 

Скликання загальних зборів. Порядок проведення, структура та порядок 

складання протоколу загальних зборів. 

Правовий статус наглядової ради акціонерного товариства. Склад 

наглядової ради. Основні принципи діяльності наглядової ради. Компетенція 

наглядової ради. 

Виконавчі органи та їх види. Правління, як виконавчий орган 

господарських товариств. Склад правління та порядок його обрання 

(затвердження). Основні завдання та компетенція правління. Права та обов’язки 

членів правління. Інші види виконавчих органів. 
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Контроль за діяльністю органів управління. Ревізійна комісія, ревізор. 

Проблеми доцільності створення контрольних органів та їх створення у 

товариствах однієї особи. 

Особливості управління справами повних та командитних товариств. 

Особливості управління кооперативами. 

Європейська та американська моделі корпоративного управління. 

Правове регулювання відносин залежності підприємницьких товариств. 

 

Тема 10. Правове регулювання майнових відносин корпоративних 

організацій. Статутний капітал 

Поняття та значення статутного капіталу в створенні та функціонуванні 

юридичної особи. Функції статутного капіталу. Характеристика стартової 

(організаційної), гарантійної, визначально-структурної функції статутного 

капіталу. 

Умови та порядок зменшення та збільшення статутного капіталу 

господарських товариств. Попередження кредиторів про наступне зменшення 

статутного капіталу. Особливості зменшення та збільшення статутного капіталу 

в акціонерних товариствах. 

Взаємозв’язок поняття «статутний капітал» з поняттям «частка в 

статутному капіталі» та «майно». Джерела та порядок формування статутного 

капіталу. 

Право власності корпорацій (право корпоративної власності). Поняття та 

види правового режиму майна підприємницьких товариств. 

Склад майна підприємницьких товариств. Особливості формування 

фондів підприємницького товариства. Джерела формування майна товариства. 

Прибуток підприємницького товариства та напрями його використання. 

Розпорядження майном товариства. 

Особливості майнових відносин у кооперативах та інших корпоративних 

організаціях, відмінних від господарських товариств. 

Правовий режим дивідендів. Порядок виплати дивідендів. Особливості 

здійснення виплати частини прибутку учасникам інших господарських 

товариств та членам виробничих кооперативів. 

 

Тема 11. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) 

підприємницьких товариств 

Поняття і загальна характеристика способів здійснення корпоративних 

прав акціонерами (учасниками, членами) підприємницьких товариств 

відповідно до законодавства України. 

Умови здійснення права на дивіденди, на одержання інформації про 

діяльність товариства. 

Порядок виходу учасника з товариства та здійснення ним права на 

одержання частини активів при ліквідації товариства. 

Межі та обмеження при здійсненні корпоративних прав учасниками. 

Особливості здійснення корпоративних прав держави. Органи, 

уповноважені на здійснення корпоративних прав держави. 

Ефективне управління корпоративними правами держави. 
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Тема 12. Розпорядження корпоративними правами 

Поняття, умови та способи розпорядження суб’єктивними 

корпоративними правами. 

Купівля-продаж акцій. Умови та порядок здійснення відчуження акцій 

різних типів акціонерних товариств. Умови здійснення викупу акцій 

товариством чи іншими акціонерами. 

Перехід (відчуження) частки у статутному (складеному) капіталі 

товариства. 

Застава корпоративних прав та порядок її оформлення. 

Міна і дарування корпоративних прав. 

Спадкування корпоративних прав. 

 

Тема 13. Корпоративні спори, рейдерство та захист корпоративних 

прав 

Поняття, причини виникнення та правова природа корпоративних спорів. 

Класифікація корпоративних спорів. 

Способи та порядок вирішення корпоративних спорів за законодавством 

України. 

Поняття «рейдерства» в Україні. Класифікація видів рейдерства. 

Грінмейл. 

Протидія рейдерству в корпоративних відносинах. 

Форми захисту суб’єктивних корпоративних прав. 

Способи захисту суб’єктивних корпоративних прав 

 

Тема 14. Правове регулювання юридичної відповідальності у 

корпоративних відносинах 

Поняття та значення корпоративної соціальної відповідальності. 

Юридична відповідальність корпорацій за порушення норм корпоративного 

права. 

Відповідальність посадових осіб органів управління і контролю суб’єктів 

корпоративних відносин за порушення корпоративних норм.  

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 акціонерів, учасників і працівників суб’єктів 

корпоративних відносин за порушення корпоративних норм. 
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