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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Створення, діяльність юридичних осіб корпоративного типу та виникнення і 

реалізація у зв’язку з цим корпоративних прав є невід’ємними складовими 

ринкових відносин. Фрагментарність у законодавчому регулюванні окремих 

питань створення та діяльності цих суб’єктів, а також наявність колізій у 

зазначеній сфері призводять до неоднакового тлумачення та застосування судами 

корпоративного законодавства. У зв’язку з цим важливе практичне значення 

набуває вивчення особливостей здійснення та захисту корпоративних прав. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Систематизація основних положень щодо правового становища 

підприємницького (господарського) товариства, правового статусу учасників 

товариства в рамках цивільного та господарського законодавства; надання основ 

теоретичних знань правового характеру про систему відносин між зацікавленими 

особами в сфері корпоративного управління з метою підвищення ефективності 

функціонування товариств як суб’єктів господарювання; орієнтування 

здобувачів на їх поглиблене вивчення; сприяння формуванню у здобувачів 

глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо аналізу норм 

чинного законодавства і здійснення аналізу норм вітчизняного та міжнародного 

законодавства у сфері корпоративного права. Поглибити теоретичні знання щодо 

сучасної термінології у сфері корпоративного права. Визначити проблемні 

питання захисту корпоративних прав. Сформулювати позитивні та негативні 

риси різних форм захисту корпоративних прав. Проведення власного наукового 

дослідження в предметній сфері, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 
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Мова 

викладання 

українська 

 

 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 20 65 3,5/105 

Заочна форма 4 4 97 3,5/105 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програм

ного РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

ПРНК01 Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації 
наукової інформації 

ПРНК02 Інтерпретуватисучаснігуманітарнідискурси 

ПРНК03 Розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичнихконцепційусферітлумаченнядержавитаправаяк суспільного 

явищачиокремихйогогалузейтаінститутів 

ПРНК06 Продемонструвати інтегральне 

розуміннязакономірностейтатенденційрозвиткуфілософіїтатеоріїправа,доктриниве

рховенстваправа,окремих правовихгалузейтаінститутів 

ПРНК07 Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової 

ідеїтасучасноїдержавизівстановленнямзв’язкуміжсучасним станом та новітніми 

процесами і тенденціямирозвиткуправовоїсистемиякявищаабоїїокремих елементів 

ПРНК08 Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав 
людини,людиномірностіталюдиноцентризму,правовоїполітики 
таспособівреалізаціїправовихприписів 

ПРНА03 Розв’язуватинауковіпроблеминаосновідосягнень сучасноїгносеології 

ПРНА06 Пояснювати фундаментальні аспекти 

правовоїреальностітазасадиізавданняфункціонуванняправаяк соціального явища 

ПРНА07 Розкриватитазастосовуватиміждисциплінарнізнаннята творчі здібності 
доформуванняновихнауковихідейвсферінаукидержавиіправа 

ПРНА09 Концептуалізувативідомостіпровітчизнянуправову 

традиціютапоширюватиідеїоновленнявукраїнському правітадержаві 

ПРНА10 Узагальнюватизакономірностірозвиткуукраїнськоїюриспруденції з точки зору 

поєднання в ній 

теоретичнихконцепційтаюридичноїпрактикизподальшимформуваннямвідповідних

концепційщодоособливостей функціонуваннядержави таправа 

ПРНП04 Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькізадачі, пов’язані з 

філософськими,загальнотеоретичнимитапрактичнимиаспектамифункціонуванняде

ржави,прававціломутаокремих йогогалузяхтаінститутах 

ПРНП05 Удосконалитиіснуючіфілософсько-правові,теоретичні та практичні концепти, 



конструкти та теоріїфункціонуваннядержавиіправа 

ПРНП06 Адаптуватинауковіздобуткитанавичкинауковогообґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконаленнясферифункціонуванняправа 

 

 

 

Результати навчання 

 

Символ ПРН 

 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 

Застосувати сучасні інформаційні 

технології для пошуку, обробки та 

організації наукової інформації 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК02 
Інтерпретувати сучасні гуманітарні 

дискурси 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК03 
Розробити та застосувати наукову 

методологію дослідження 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення держави та права як 

суспільного явища чи окремих його 

галузей та інститутів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння 

закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини 

верховенства права, окремих правових 

галузей та інститутів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні 

прояви правової ідеї та сучасної держави 

зі встановленням зв’язку між сучасним 

станом та новітніми процесами і 

тенденціями розвитку правової системи 

як явища або її окремих елементів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК08 

Демонструвати глибинне розуміння 

доктрини прав людини, людиномірності 

та людиноцентризму, правової політики 

та способів реалізації правових приписів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА03 
Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА06 

Пояснювати фундаментальні аспекти 

правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального 

явища 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА07 

Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання та творчі 

здібності до формування нових наукових 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 



ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 

Концептуалізувативідомостіпровітчиз

нянуправову 

традиціютапоширюватиідеїоновлення

вукраїнському правітадержаві 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА10 

Узагальнюватизакономірностірозвитк

уукраїнськоїюриспруденції з точки 

зору поєднання в ній 

теоретичнихконцепційтаюридичноїпр

актикизподальшимформуваннямвідпо

віднихконцепційщодоособливостей 

функціонуваннядержави таправа 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити 

комплексні дослідницькі задачі, пов’язані 

з філософськими, загальнотеоретичними 

та практичними аспектами 

функціонування держави, права в цілому 

та окремих його галузях та інститутах 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП05 

Удосконалити існуючі філософсько-

правові, теоретичні та практичні 

концепти, конструкти та теорії 

функціонування держави і права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП06 

Адаптувати наукові здобутки та навички 

наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери 

функціонування права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 

Зміст навчання 

Тема 

за п/п 

Назва теми Посилання на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

Тема 1 

Проблема визначення 

поняття «корпорації» 

у праві України і 

зарубіжних країн 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК08 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНП04 

ПРНП05 

2/2/5 2/2/10 

Тема 2 

Проблемні питання 

визначення правової 

природи 

корпоративних прав 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНП04 

ПРНП05 

2/2/5 0/0/10 

Тема 3 
Корпоративне 

законодавство 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП06 

2/2/10 0/0/10 

Тема 4 

Особливості 

суб’єктів 

корпоративн

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК08 

2/2/10 0/0/10 



их прав ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНП04 

ПРНП05 

Тема 5 

Специфіка 

корпоративної 

власності 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП04 

2/2/5 0/0/10 

Тема 6 

Проблемні питання 

здійснення і реалізації 

корпоративних прав 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП05 

2/2/10 0/0/10 

Тема 7 

Проблеми 

корпоративного 

управління 

ПРНК02 

ПРНК06 

ПРНА07 

ПРНП04 

2/2/5 0/0/9 

Тема 8 

Співвідношення 

корпоративного 

конфлікту та 

корпоративного спору 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА07 

ПРНП04 

2/2/5 0/0/9 

Тема 9 

Проблеми охорони та 

захисту 

корпоративних прав. 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА07 

ПРНП04 

2/2/10 0/0/9 

Тема 10 
Форми захисту 

корпоративних прав 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА07 

ПРНП04 

2/2/5 2/2/10 
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Дотримання вимог академічної доброчесності Регулюється Положенням про дотримання 

академічної доброчесності в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» 

(https://onua.edu.ua/ua/doc-education-

ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua) 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Лекції 20 

Практичні заняття 30 

Письмові узагальнення 12 

Усні презентації 8 

Екзамен 30 

Разом за дисципліну 100 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 

A 

 

90-100 Відмінно 

B 82-89 
Добре 



 

C 

 

75-81 Добре 

 

D 

 

67-74 Задовільно 

 

E 

 

60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

 
Навчальненавантаженняздобувачавищоїосвіти 

 

Видинавантаженн

я 

Середнякількість год.  

на кожен вид 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Кількістькредитів/год 3,5/105 год. 3,5/105 год. 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  40 8 

● лекційнізаняття, год. 20 4 

● практичнізаняття, год. 20 4 

● семінарськізаняття, год. - - 

● лабораторнізаняття, год. - - 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 65 97 

● контрольніроботи, к-сть/год. - - 

● індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 30 37 

● підготовка до аудиторних занять та 

контрольнихзаходів, год. 
35 60 

Екзамен - - 

Залік 
+ 

 
+ 

 

 


