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Опис навчальної дисципліни
Формування знань про правове регулювання корпоративних відносин, його принципи,
способи і засоби, нормативну основу, ефективність. Вивчення корпоративного права має
на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, локальними
актами суб’єктів корпоративних відносин, уміння вирішувати конкретні правові
ситуації, які виникають у сфері корпоративних відносин на базі національного
законодавства та локальних актів.
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна
робота – 58 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення
матеріалу теми; виконання практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях;
поточна модульна робота; доповіді з рефератами та їх обговорення; моделювання
правових ситуацій; оцінка підготовлених проектів документів.
Підсумковий контроль: ПМК (залік)
Наявність базових знань про цивільні відносини та їх правове регулювання (Цивільне
право, Господарське право)
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
ситуаціях (ЗК 2)
аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення
Знання та розуміння предметної області та шляхів її розв'язання (ПРН 2)
розуміння професійної діяльності (ЗК 3)
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як
так і письмово (ЗК 4)
усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу
термінологію (ПРН 10)
Здатність вчитися і оволодівати сучасними Вільно використовувати для професійної діяльності
знаннями (ЗК 7)
доступні інформаційні технології і бази даних (ПРН 15)
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних
джерел (ПРН 3)
Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 8) Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи
відому проблему (ПРН 6)
Здатність діяти на основі етичних міркувань Пояснювати характер певних подій та процесів з

№
з/п
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
(мотивів) (ЗК 10)
розумінням професійного та суспільного контексту
Здатність реалізувати свої права і обов'язки як (ПРН 13)
члена суспільства, усвідомлювати цінності /
громадянського
(вільного
демократичного) Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
суспільства та необхідність його сталого розвитку, виокремлювати юридично значущі факти і формувати
верховенства права, прав і свобод людини і обґрунтовані правові висновки (ПРН 21)
громадянина в Україні (ЗК 11)
Здатність усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми (ЗК 12)
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку права, його місця у
загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій
(ЗК 13)
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових
людини, положень Конвенції про захист прав доктрин, цінностей та принципів функціонування
людини та основоположних свобод, а також національної правової системи (ПРН 18)
практики Європейського суду з прав людини
(СК 4)
Здатність
застосовувати
знання
завдань, Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та
принципів і доктрин національного права, а також змісту
основних
правових
інститутів
і
норм
змісту правових інститутів, щонайменше з таких фундаментальних галузей права (ПРН 19)
галузей права, як: конституційне право,
адміністративне
право
і
адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право (СК 7)
Знання і розуміння особливостей реалізації та Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
застосування
норм
матеріального
і виокремлювати юридично значущі факти і формувати
процесуального права (СК 8)
обґрунтовані правові висновки (ПРН 21)
Здатність визначати належні та прийнятні для
юридичного аналізу факти (СК 11)
Здатність
аналізувати
правові
проблеми,
формувати та обґрунтовувати правові позиції
(СК 12)
Здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності (СК 13)
Здатність до самостійної підготовки проектів актів Готувати проекти необхідних актів застосування права
правозастосування (СК 15)
відповідно до правового висновку зробленого у різних
правових ситуаціях (ПРН 22)
Здатність до логічного, критичного і системного Надавати консультації щодо можливих способів захисту
аналізу документів, розуміння їх правового прав та інтересів клієнтів у різних правових
характеру і значення (СК 16)
ситуаціях (ПРН 23)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми

Тема 1. Загальна
характеристика
корпоративного
права

Тема 2. Джерела
корпоративного
права

Тема 3. Суб’єкти
(учасники)
корпоративних
відносин

Тема 4. Заснування
підприємницьких
товариств та інших
корпоративних
підприємств

Тема 5. Особливості
правового статусу
господарських
товариств

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1. Загальні засади об’єктивного корпоративного права.
Правове становище корпоративних суб’єктів господарювання
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття, предмет та ознаки корпоративного права.
правових ситуацій; виконання Корпоративні відносини; 2) Методи, функції та принципи
навчальних та практичних завдань; корпоративного права; 3) Суб’єкти корпоративних
завдання
самостійної
роботи; відносин: загальна характеристика; 4) Корпоративне право
вибіркове тестування
як навчальна дисципліна. Становлення і розвиток
корпоративних відносин і корпоративного права в Україні.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття і види джерел корпоративного права; 2) Цивільний
правових ситуацій; виконання та Господарський кодекси України як основні джерела
навчальних та практичних завдань; корпоративного права; 3) Закони та інші нормативно-правові
завдання
самостійної
роботи; акти; 4) Локальні корпоративні акти як джерела
вибіркове тестування
корпоративного права; 5) Корпоративний звичай,
рекомендаційні та судові акти як джерела корпоративного
права.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти схему джерел корпоративного права.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття та ознаки підприємницьких товариств як
правових ситуацій; виконання юридичних осіб. Корпорації як суб’єкти корпоративних
навчальних та практичних завдань; відносин; 2) Поняття та система підприємницьких товариств.
завдання
самостійної
роботи; Правосуб’єктність підприємницьких товариств;
вибіркове тестування
3) Засновники та учасники підприємницьких товариств.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти класифікацію суб’єктів корпоративного типу.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Створення підприємницьких товариств: загальні
правових ситуацій; виконання положення; 2) Установчі документи господарських
навчальних та практичних завдань; товариств: зміст та порядок оформлення. Внесення змін до
завдання
самостійної
роботи; установчих документів господарських товариств;
вибіркове тестування
3) Державна реєстрація господарських товариств;
4) Особливості створення та державної реєстрації різних
видів господарських товариств. Створення акціонерного
товариства.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти схему створення ТОВ та пакет документів для
створення ТОВ.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми,
моделювання 1) Поняття, особливості та види (класифікації) господарських
правових ситуацій; виконання товариств; 2) Поняття, типи та особливості правового
навчальних та практичних завдань; становища акціонерних товариств; 3) Поняття та особливості
завдання
самостійної
роботи; правового становища товариств з обмеженою та додатково
вибіркове тестування
відповідальністю; 4) Поняття та особливості правового
становища повного та командитного товариств.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.

Назва теми

Види робіт

Тема 6. Особливості
правового статусу
кооперативів та
інших корпоративних
утворень, відмінних
від господарських
товариств

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 7. Припинення
підприємницьких
товариств та інших
корпоративних
підприємств

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

Тема 9. Управління
корпоративними
підприємствами.
Правове регулювання
відносин залежності
підприємницьких
товариств

Тема 10. Правове
регулювання
майнових відносин
корпоративних
підприємств.
Статутний капітал

Тема 11. Здійснення
корпоративних прав
учасниками
(засновниками)
підприємницьких
товариств
Тема 12.

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Питання для самостійного опрацювання
1) Правове становище виробничих кооперативів; 2) Правове
становище фермерських господарств; 3) Правове становище
господарських об’єднань; 4) Інші корпоративні суб’єкти
господарювання.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Складіть порівняльну табличку різних форм
господарських товариств..
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Реорганізація підприємницьких товариств (порядок злиття,
правових ситуацій; виконання поділу, приєднання та перетворення, особливості виділу);
навчальних та практичних завдань; 2) Ліквідація підприємницьких товариств за рішенням
завдання
самостійної
роботи; засновників/учасників. Задоволення вимог кредиторів;
вибіркове тестування
3) Процедура примусової ліквідації підприємницьких
Поточна
модульна
робота товариств; 4) Особливості відповідальності товариств та їх
(тестування)
засновників у разі припинення підприємницьких товариств.
Правонаступництво.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Модуль 2. Поняття та види суб’єктивних корпоративних прав
та обов’язків, їх реалізація
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття суб’єктивного корпоративного права; 2) Майнові
правових ситуацій; виконання корпоративні права; 3) Організаційні (особисті) права
навчальних та практичних завдань; учасників корпорацій; 4) Корпоративні обов’язки учасників
завдання
самостійної
роботи; корпоративних відносин; 5) Захист прав учасників
вибіркове тестування
господарського товариства.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття та принципи корпоративного управління;
правових ситуацій; виконання 2) Органи управління корпорації та їх повноваження;
навчальних та практичних завдань; 3) Контроль за діяльністю органів управління; 4) Правове
завдання
самостійної
роботи; регулювання відносин залежності підприємницьких
вибіркове тестування
товариств; 5) Європейська та американська модель
корпоративного управління.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення практичного завдання (кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Право корпоративної власності. Розпорядження майном
правових ситуацій; виконання товариства; 2) Статутний капітал підприємницького
навчальних та практичних завдань; (господарського) товариства. Зміна розміру статутного
завдання
самостійної
роботи; капіталу; 3) Джерела формування майна товариства.
вибіркове тестування.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу теми, моделювання 1) Поняття і способи здійснення корпоративних прав;
правових ситуацій; виконання 2) Межі та обмеження при здійсненні корпоративних прав;
навчальних та практичних завдань; 3) Особливості здійснення корпоративних прав держави.
завдання
самостійної
роботи; Практичні завдання:
вибіркове тестування.
1) Скласти термінологічний словник до теми.
Поточна
модульна
робота 2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
(тестування)
запропонованого за НМП чи у СДО.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Розпорядження
корпоративними
правами

Назва теми

матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування.
Поточна
модульна
робота
(тестування)

Тема 13.
Корпоративні спори,
рейдерство та захист
корпоративних прав

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування.
Поточна
модульна
робота
(тестування)

Тема 14. Правове
регулювання
юридичної
відповідальності у
корпоративних
відносинах

Відвідування занять; обговорення
матеріалу теми, моделювання
правових ситуацій; виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування.
Поточна
модульна
робота
(тестування)
ПМК (залік)

1) Купівля-продаж акцій; 2) Перехід частки у статутному
(складеному) капіталі товариства; 3) Застава корпоративних
прав; 4) Міна і дарування корпоративних прав;
5) Спадкування корпоративних прав.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Поняття, причини виникнення та сутність корпоративних
спорів. Порядок їх вирішення; 2) Форми захисту
корпоративних прав; 3) Способи захисту корпоративних
прав; 4) Протидія рейдерству в корпоративних відносинах
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
Питання для самостійного опрацювання
1) Відповідальність посадових осіб органів управління і
контролю суб’єктів корпоративних відносин за порушення
законодавства та корпоративних норм; 2) Відповідальність
державних органів та їх посадових осіб за порушення
законодавства; 3) Відповідальність акціонерів, учасників і
працівників суб’єктів корпоративних відносин за порушення
корпоративних норм.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний словник до теми.
2) Вирішення
практичного
завдання
(кейс),
запропонованого за НМП чи у СДО.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point).
Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу;
Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index).
пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття (бази нормативних документів, судова практика).
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1: відвідування занять (не більше 5 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем семінарських занять (15 балів); виконання
50
навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове тестування (загалом –
10 балів); поточна модульна робота (тестування) (20 балів)
Модуль 2: відвідування занять (не більше 5 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем семінарських занять (15 балів); виконання
50
навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове тестування (загалом –
10 балів); поточна модульна робота (тестування) (20 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

