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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Охорона і захист корпоративних прав 

Викладач (-і) Сигидин Мар’яна Михайлівна 

Контактний телефон 

викладача 

0955193760 

E-mail викладача mariana.syhydyn@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації  Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді та 

сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу 

Також передбачена можливість консультацій шляхом листування 

через електронну пошту, зокрема, що стосується погодження 

планів та змісту курсових проектів, індивідуальних 

науково-дослідних завдань тощо. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є механізми охорони та захисту 

корпоративних прав, відповідні теоретичні погляди, ідеї, концепції, норми вітчизняних та 

зарубіжних нормативно-правових актів, а також судова практика вирішення спорів з 

приводу захисту корпоративних прав. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальна характеристика захисту в корпоративному праві. Співвідношення  

категорій захисту та охорони прав учасників юридичних осіб корпоративного типу. 

Форми захисту корпоративних прав. 

2. Способи захисту корпоративних прав. Види, правова природа та форми реалізації. 

Корпоративні права, як і інші права учасників цивільного обороту, підлягають 

охороні і захисту з боку держави. Право учасників корпоративних відносин на захист 

випливає із загального права, передбаченого ЦК України, і є невід'ємною гарантією 

здійснення корпоративних прав та інтересів. Ці права становлять інтерес для учасника 

товариства лише у тому випадку, коли є реальний, ефективний і злагоджений захист 

порушених або оспорюваних прав. Тому завданням науковців є розроблення науково 

обґрунтованих концептуальних підходів і пропозицій щодо вдосконалення механізму 

охорони і захисту суб’єктивних прав, у тому числі й корпоративних. 

Основними джерелами навчальної дисципліни є Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, закони України. «Про господарські товариства», «Про 

акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

та ін. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона та захист корпоративних прав» 

є формування у магістрантів теоретичного розуміння суті понять «суб’єктивне 

корпоративне право» та «охоронюваний законом корпоративний інтерес», можливих 

способів їх захисту у разі порушення, оспорювання чи невизнання та вивчення 

практичного застосування набутих знань до конкретних життєвих ситуацій. 

Основними цілями дисципліни «Охорона і захист корпоративних прав» є: 

- окреслення кола учасників корпоративних правовідносин; 

- розкриття поняття та юридичної природи суб’єктивних корпоративних прав; 

- визначення співвідношення суб’єктивного корпоративного права та інтересу; 
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- розкриття поняття захисту корпоративних прав та його змісту; 

- вивчення співвідношення форм та способів захисту корпоративних прав; 

- освоєння системи цивільно-правових способів захисту корпоративних прав та 

розроблення ефективних критеріїв їх класифікації; 

- вивчення основних способів захисту прав учасників корпорації, передбачених 

Цивільним кодексом України та спеціальними законами. 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності: 

здатність застосовувати закони формальної логіки в процесі вивчення навчальної 

дисципліни; 

здатність використовувати іншомовну літературу при вивченні специфіки охорони і 

захисту корпоративних прав; 

навички роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією у 

процесі роботи за спеціальністю; 

володіння навичками ділового спілкування на високому професійному рівні, знання та 

розуміння наукової та практичної правничої термінології, що пов’язана зі здійсненням 

захисту корпоративних прав; 

здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти відповідно до етичних 

мотивів у роботі за спеціальністю; 

 

Фахові компетентності: 

здатність застосовувати у професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного корпоративного законодавства; 

здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного 

аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи дослідження, обробляти 

результати дослідження, аналізувати їх з урахуванням актуальних наукових і практичних 

джерел; 

компетентність у теоретичних проблемах корпоративного права, питаннях 

нормотворення та правозастосування, глибоке розуміння принципу верховенства права та 

проблем його реалізації у сфері охорони і захисту корпоративних прав учасників 

юридичних осіб корпоративного типу; 

обізнаність щодо європейського корпоративного права та проблем гармонізації 

корпоративного законодавства України із законодавством ЄС; 

здатність обирати та застосовувати оптимальні способи захисту корпоративних прав; 

здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти у сфері корпоративного 

права. 

 

Програмні результати навчання: 

Здатність продемонструвати знання та вміння: 

підходів, методів, прийомів та принципів дослідження правових явищ; 

процедури звернення громадян України за захистом до Європейського суду з прав 

людини; 

проблематики реалізації корпоративних прав учасників юридичних осіб 

корпоративного типу, механізму здійснення переважних прав учасників юридичних осіб 

корпоративного типу; 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 6 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

6 

самостійна робота 78 



Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

3 081 Право ІІ нормативна 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика захисту в корпоративному праві.  

Співвідношення  категорій захисту та охорони прав учасників юридичних осіб 

корпоративного типу. Форми захисту корпоративних прав. 

Тема 1. Теоретичні підходи до розуміння поняття  захисту 

корпоративних прав. 

2 2 2 

Тема 2. Категоріальне визначення та сутність форм 

захисту корпоративних прав 

2 2 2 

Тема 3. Неюрисдикційна форма захисту корпоративних 

прав. Інструментарій реалізації 

- - 12 

Тема 4. Юрисдикційна форма захисту корпоративних 

прав. Вирішення корпоративних конфліктів за рішенням 

суду 

- - 12 

Змістовий модуль 2. Способи захисту корпоративних прав. Види, правова природа 

та форми реалізації. 

Тема 5. Види та особливості класифікації способів захисту 

корпоративних прав 

2 2 2 

Тема 6. Поняття та види засобів захисту корпоративних 

прав 

- - 12 

Тема 7. Способи неюрисдикційної форми захисту 

корпоративних прав. 

- - 12 

Тема 8. Способи судової форми захисту прав учасників 

корпорації 

- - 12 

Тема 9. Захист корпоративних прав Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку України,  

нотаріусом 

- - 12 

ЗАГ.: 6 6 78 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою 

навчально-наукового юридичного інституту, протокол № 5 від 28 

лютого 2017 р.) – текст розміщений на інформаційному стенді та сайті 

Інституту https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмових 

робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами одної письмової модульної контрольної роботи. Робота 

виконується на 3-му семінарському занятті та охоплює два змістових 

модулі: 1. Загальна характеристика захисту в корпоративному праві.  

Співвідношення  категорій захисту та охорони прав учасників 

юридичних осіб корпоративного типу. Форми захисту корпоративних 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/


прав. 2. Способи захисту корпоративних прав. Види, правова природа 

та форми реалізації. 

На контрольну виноситься 10 тестових завдань, які оцінюються по 2 

бали, 5 термінологічних завдань, які оцінюються по 5 балів, 1 описове 

завдання, яке оцінюється в 15 балів. Максимальний бал за контрольну 

становить 50. 

За бажанням (для отримання додаткових 5 балів) студенти можуть 

виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять передбачає поточні оцінки 

успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських  

(практичних) занять. Підсумкова оцінка за семінарські (практичні) 

заняття виставляється в кінці семестру за результатами роботи на 

семінарських (практичних) заняттях, самопідготовки і є середнім 

арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за 

семінарські (практичні) заняття та оцінок за відпрацьовані заняття. 

Підсумковий бал за семінарські (практичні) заняття (максимально 25 

балів) – підсумкова оцінка за семінарські (практичні) заняття, 

помножена на коефіцієнт 5, заокруглена до цілого. 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 4.4.3.3 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль – екзамен – проводиться в письмовій формі 

шляхом з’ясування опанування здобувачем загальних та фахових 

компетентностей. Екзамен охоплює весь обсяг навчальної дисципліни. 

Екзаменаційний білет передбачає два питання теоретичного характеру, 

два тестових питання і два термінологічних завдань. Описові питання 

оцінюються у 15 балів кожне, тестове питання – у 5 балів кожне і 

термінологічне завдання – у 5 балів кожне. 

Зміст екзаменаційного білету затверджується на засіданні кафедри 

цивільного права. Максимальний бал за екзамен – 50 балів. Отриманий 

в результаті здачі екзамену бал заноситься у відомість успішності, 

додається до балів за семінарські заняття та модульні контрольні 

роботи 

7. Політика навчальної дисципліни 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових 

завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання, письмових експрес-

опитувань на семінарських заняттях тощо, а також додаткових письмових індивідуальних 

завдань, курсових робіт (за вибором студента) – Методичні вказівки розміщені на сайті 

кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу


виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з 

дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що 

перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну 

дисципліну відповідно до робочого навчального плану, керівник навчальної дисципліни 

віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу студента (п. 5.1.2 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 

навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-

процесу/). 

8. Рекомендована література 

1. Бігняк О.В. Захист корпоративних прав: проблеми теорії і практики: монографія; 

НУ ОЮА. Одеса: Юридична література, 2018. 408 с. 

2. Брагинский М. И. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление 

и защита гражданских прав / М. И. Брагинский // Комментарий части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М. : Спарк, 

хозяйство и право, 1995. 597 с. 

3. Венедіктова І. В. Методологічні засади охоронюваних законом інтересів у 

приватному праві / І. В. Венедиктова : монографія. Х. : Нове Слово, 2011. 260 с. 

4. Вінник О. М. Акціонерне право : навчальний посібник/ О. М. Вінник, В. С. 

Щербина ; [за ред. професора В. С. Щербини]. К. : Атіка, 2000. 544 с. Гутин А. С. 

5. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно–правові аспекти) : 

Монографія / Луць В. В., Васильєва В. А., Калаур І. Р., Кашина О. В., Кобецька Н. Р., 

Саракун І. Б.; за заг. ред. В. В. Луця. Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. 320 с. 

6. Жорнокуй Ю. М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: 

цивільноправовий аспект : монографія. Х. : Право, 2015. 532 с. 

7. Корпоративне право України : підручник / Луць В. В., Васильєва В. А., Кібенко Е. Р., 

Спасибо–Фатєєва І. В.; за заг. ред. В. В. Луця. К. : Юрінком Інтер, 2010. 384 с. 

8. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики : монографія / В. А. 

Васильєва, В. В. Луць, Л. В. Сіщук [та ін.] ; за заг. ред. В.А. Васильєвої. Харків: Право, 

2018. 616 с. 

9. Корпоративне управління / Спасибо–Фатєєва І. В., Кібенко О. Р., Борисова В. І.; за 

ред. проф. І. В. Спасибо–Фатєєвої . Х. : Право, 2007. 500 с. 

10. Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: Монографія / За заг. ред. академіка 

НАПрН України В. В. Луця К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 

України, 2013.194 с. 

11. Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин : монографія / Луць В. В., Васильєва 

В. А., Вінник О. М., Кобецька Н. Р., Калаур І. Р., Саракун І. Б. та ін.; за заг. ред. Луця В. 

В. К., 2013. 194 с. 

Викладач ____________М. М. Сигидин 
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