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1. Опис навчальної дисципліни 

«Корпоративне право» 
 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  
Галузь знань  08 – «Право» 

Спеціальність 081 – «Право» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид  Вибіркова  

Загальна кількість годин  60 

Кількість кредитів ECTS  2 

Кількість змістових модулів  2 

Курсовий проект (робота) 
(за наявності)  

- 
 

Форма контролю Залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 денна форма навчання  заочна форма навчання  

Рік підготовки  3 

Семестр  4 

Лекційні заняття       2 
Практичні, семінарські заняття      - 

Лабораторні заняття        - - 

Самостійна робота         48 

Індивідуальні завдання         - - 

Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 
 
 

 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу - вивчення студентами основних теоретичних питань корпоративного права 
як самостійної галузі права та оволодіння практичними навиками в даній галузі. Курс 
підготовлено з урахуванням теоретичних положень цивільного та господарського права, 
вимог чинного законодавства в обсязі, необхідному для повного та ґрунтовного опанування 

студентами основних положень цієї галузі.  
Завдання курсу є оперування знаннями, уміннями і поняттями в практичній діяльності 

для забезпечення прав та інтересів суб’єктів корпоративних правовідносин.   
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

- поняття, предмет, методи та джерела корпоративного права;  
- засади  державно-правового  регулювання  корпоративних  відносин  
- 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 утворень та 
юридичної відповідальності у цій сфері;  

Вміти застосовувати норми корпоративного права в процесі вирішення практичних 
ситуацій тощо.  

Набуття компетентностей: 
Загальні компетентності(ЗК): здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та 

синтезу; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
навички  використання  інформаційних  і комунікаційних технологій; здатність  вчитися  і  

оволодівати  сучасними знаннями; здатність працювати в команді. 
Фахові (спеціальні) компетентності (ФК): знання  і  розуміння  особливостей  

реалізації  та застосування норм матеріального і процесуального права; здатність  
визначати  належні  та  прийнятні  для юридичного аналізу факти у сфері корпоративних 

правовідносин;  здатність  аналізувати  правові  проблеми, формувати та обґрунтовувати 
правові позиції; здатність  до  критичного  та  системного  аналізу правових  явищ  і  
застосування  набутих  знань  у  професійній діяльності нотаріуса; здатність  до  
консультування  з  правових  питань, зокрема,  можливих  способів  захисту  прав  та  

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм 
щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації; здатність до  
самостійної підготовки проектів актів правозастосування; здатність  до  логічного,  
критичного  і  системного аналізу  документів,  розуміння  їх  правового  характеру  і 

значення. 
  

3. Програма та структура навчальної дисципліни для скороченого терміну заочної 

форми навчання 

 

Змістовний модуль 1. Загальні засади корпоративного права.  

 

Тема 1. Загальна характеристика корпоративного права.  

Предмет, метод та принципи корпоративного права. 
Джерела корпоративного права.  

 Суб’єкти корпоративних правовідносин.  

 

Тема 2. Корпоративні правовідносини. 
Поняття та види корпоративних правовідносин.  
Правове регулювання корпоративних правовідносин.  
Відповідальність у сфері корпоративних правовідносин. 

  

Змістовий модуль 2. Особливості правового регулювання діяльності суб’єктів 

корпоративних правовідносин. 

 

Тема 3. Правове регулювання корпоративних правовідносин у товариствах з 

обмеженою та додатковою відповідальністю. 
Правове  становище  товариства  з  обмеженою та додатковою відповідальністю  як 
суб’єктів корпоративних правовідносин.  

Система органів управління в товаристві з обмеженою та додатковою 
відповідальністю.  
Права  та  обов’язки  учасників  товариства  з  обмеженою та додатковою 
відповідальністю.  

Правовий  режим  майна  товариства  з  обмеженою та додатковою відповідальністю.  



Припинення діяльності товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.  
 

Тема 4. Правове регулювання корпоративних правовідносин в акціонерних 

товариствах. 
Правове становище акціонерного товариства як суб’єкта корпоративних 
правовідносин.  
Система органів управління в акціонерному товаристві.  

Права  та  обов’язки  учасників акціонерного товариства. 
Правовий  режим  майна  акціонерного товариства.  
 

Тема 5. Правове регулювання корпоративних правовідносин у повних та командитних 

товариствах . 
Правове  становище  повних та командитних товариства як суб’єктів корпоративних 
правовідносин.  
Система органів управління в повних та командитних товариствах. 

Права  та  обов’язки  учасників  повних та командитних товариств.   
Правовий  режим  майна  повних та командитних товариств.   
Припинення діяльності повних та командитних товариств. 

 

Тема 6. Правове регулювання корпоративних правовідносин у фе рмерському 

господарстві. 
Правове  становище  фермерських господарств як суб’єктів корпоративних 
правовідносин.  

Система органів управління у фермерських господарствах. 
Права  та  обов’язки  учасників  фермерського господарства. 
Правовий  режим  майна  фермерського господарства. 
Припинення діяльності фермерського господарства. 

 
 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 

денна форма  Заочна форма  
усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 

Л п лаб інд  с.р. Л п лаб інд  с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальні засади корпоративного права. 

Загальна характеристика 
корпоративного права. 

       1    8 

Корпоративні 
правовідносини.  

       1    8 

Змістовий модуль 2. Особливості правового регулювання діяльності суб’єктів 
корпоративних правовідносин.  

Правове регулювання 

корпоративних 
правовідносин у 
товариствах з 
обмеженою та 

додатковою 
відповідальністю 

           8 

Правове регулювання 
корпоративних 
правовідносин в 
акціонерних товариствах 

           8 



Правове регулювання 

корпоративних 
правовідносин у повних 
та командитних 
товариствах  

           8 

Правове регулювання 

корпоративних 
правовідносин у 
фермерському 
господарстві 

           8 

Усього годин 60       2    48 

 

4. Теми семінарських занять 

 
  № 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

 -  
                                                                                                            

5. Теми самостійних робіт під керівництвом НПП 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

 Модуль 1. Загальні засади корпоративного права. 8 

1 Загальна характеристика корпоративного права. 8 

2 Корпоративні правовідносини.  8 

 Модуль 2. Особливості правового регулювання діяльності 
суб’єктів корпоративних правовідносин.  

 

3 Правове регулювання корпоративних правовідносин у 
товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю 

8 

4 Правове регулювання корпоративних правовідносин в 
акціонерних товариствах 

8 

5 Правове регулювання корпоративних правовідносин у повних та 
командитних товариствах  

8 

6 Правове регулювання корпоративних правовідносин у 
фермерському господарстві 

8 

 

 

6. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 

студентами.  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС  - «Бакалавр» 
 

Спеціальність – 081 
«Право» 

 

Кафедра 
Цивільного та 

господарського 
права 
2020 -2021 навч. рік 

 

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ 
№ 1 

з дисципліни 
Корпоративне право 

Затверджую 
Завідувач кафедри 

______________ 
(підпис) 

 
01.12. 2020р.  

Тестові завдання різних типів 

(максимальна оцінка 10 балів за кожну відповідь)  
1. Тести: (максимальна оцінка 1 бал за кожну відповідь) 



 

1. Корпоративне право  – це 

1  лише навчальна дисципліна  
2 лише наука  

3 методика викладання права 

4 наука та навчальна дисципліна  

 
2.  Закон України «Про акціонерні товариства» було прийнято у: 

1 2020 р.  

2  2015 р.  

3 2008 р.  

4 2004 р.  
 

3. Фермерське господарство – це: 

1 статутне утворення  

2  представництво 

3 засновницьке утворення  
4 компілятивне утворення  

 
4. Яке слово пропущено у реченні? 

юридична особа, яка має виключне право на підставі 
ліцензії Національного банку України здійснювати у 
сукупності такі операції: залучення у вклади грошових 

коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення 
зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на 
власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків 
фізичних та юридичних осіб це -…….. 

(у бланку відповідей 
написати пропущене слово) 

 

5.  Командитне товариство: 

1 є представництвом  

2 є юридичною особою 
3 є філією 

4 не є юридичною особою 

 

6.   Засновницький договір є: 

1 факторингом 
2 Акцептом 

3 коносаментом 

4 установчим документом 
 

7. Закон України «Про  ліцензування видів господарської діяльності» було прийнято у: 
1 2010 р.  

2 2007 р.  

3 2003 р.  
4  2015 р.  

. 

8. Повне товариство – це:  

1 Представництво 

2 статутне утворення  
3 засновницьке утворення  

 



9. Товариство з додатковою відповідальністю: 

1  відповідає  за  своїми  зобов'язаннями  всім  належним  їй  майном 
частково 

2 не відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном  

3 відповідає за своїми зобов'язаннями  лише нерухомим майном  

4 відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном  

 

10. Акціонерні товариства створюються в формі:  
1 Приватних товариств  

2 Закритих товариств 

3 Відкритих товариств 

4 Публічних товариств 

 

7. Методи навчання                                                                                                
При підготовці студентів використовуються такі методи навчання: організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і мотивації навчальної 
діяльності; контролю і самоконтролю за ефективністю   навчально-пізнавальною діяльністю.  

  

8. Форми контролю 
Поточний контроль, модульний контроль, семестровий контроль у формі: – заліку.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в 
національні оцінки згідно з табл.1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» 
(наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. №1371)  

 

Рейтинг 

студента, 

бали 

Оцінка національна за результати складання 

 

 Екзамени Заліки 

90-100 Відмінно Зараховано 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 
Для вивчення рейтингу студента із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 балів) 

одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента з навчальної 
роботи Rнр (до 70 балів): Rдис=Rнр+Rат. 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Корпоративне право» та презентації.  
 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Конституція України,прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 
року: Київ. - «Преса України»,С.23.  

2. Господарський  кодекс  України:  Закон  України  від  16 січня 2003 р. // Офіційний 
вісник України. – 2003. – № 11 (28.03.2003). – Ст. 462. 

3. Про  акціонерні  товариства :  Закон  України  від  19 вересня 2008 р. //  Відомості  
Верховної  Ради  України.  –  2008. – 19 грудня. – № 50–51. – Ст. 384.  

4. Про  банки  і  банківську  діяльність :  Закон  України  від  7  грудня 2000 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –  2001. –  9 лютого. – № 5–6. – Ст. 30. 



5. Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб – підприємців  та  
громадських  формувань:  Закон  України  від 15 травня 2003 р. в редакції від 26  
листопада 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263. 

6. Про  депозитарну  систему  України:  Закон  України  від  6  липня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради  України. –  2013.–  № 39.–  Ст. 517. 

7. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від  2  лютого  2015  
р. //  Відомості  Верховної  Ради  України. – 2015. – № 23. – Ст. 158.  

8. .Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері господарської  
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