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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Переважні права в корпоративних правовідносинах  
Викладач (-і) Коструба Анатолій Володимирович, д.ю.н., професор кафедри  

цивільного права 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 59-61-30 

E-mail викладача anatolii.kostruba@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни денний 

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 та розкладу 

занять на кафедрі. 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, перевірка виконаних індивідуальних 

науково-дослідних, творчих завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Суб’єкти корпоративних правовідносин наділяються майновими корпоративними 

правами, які обумовлені участю у певному виді господарського товариства, а саме 

переважними правами. Учасники  господарських товариств мають переважне право 

перед третіми особами право купівлі частки у статутному капіталі товариства. Здійснення 

учасниками права переважної купівлі частки не залежить від повної чи неповної оплати 

ними вкладів, оскільки частка купляється пропорційно до розмірів їх часток. Проте 

статутом товариства чи домовленістю між ними може бути встановлений інший порядок 

здійснення цього права. 

Переважні права у корпоративних відносинах є малодослідженими у науковій 

літературі. Відсутність ґрунтовного аналізу переважних прав у корпоративних відносинах 

створює проблеми у правозастосуванні, невизначеності підстав виникнення, особливостях 

здійснення, припинення та захисту зазначених прав. У свою чергу це впливає на належне 

регулювання та порядок здійснення багатьох суб’єктивних прав, які нерідко виникають як 

наслідок реалізації переважних прав. Визначення сутності переважних прав у 

корпоративних відносинах, особливостях їх реалізації  та застосування учасниками 

господарських  товариств та захисту є необхідним у сфері корпоративного права. 

Вивчення навчальної дисципліни «Переважні права в корпоративних 

правовідносинах» зумовлено поглибленням дослідження корпоративного права, сучасних 

тенденцій і закономірностей його розвитку, особливостей правового регулювання та 

основних дискусійних теоретичних питань.  

Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у магістрантів теоретичне 

розуміння переважних прав у корпоративних правовідносинах, а також вміння застосувати 

теоретичні знання на практиці, проводити правовий аналіз ситуацій, які потребують 

відповідного правового вирішення. 

Основними джерелами навчальної дисципліни є Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Закон України. «Про акціонерні товариства», «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та ін.  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Переважні права в корпоративних 

правовідносинах» полягає в тому, щоб:   

- дати студентам знання щодо законодавчого та нормативного регулювання 

інституту переважних корпоративних прав; 

- ознайомити студентів з прогалинами чинного законодавства щодо регулювання 

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


цього питання; 

- навчити застосовувати здобуті теоретичні знання при розв'язанні практичних 

завдань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Переважні права в корпоративних 

правовідносинах»  є формування у студентів правового світогляду та мислення, 

оволодіння студентами  сучасними знаннями в галузі судового захисту учасників 

товариств, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних 

питань практичної діяльності щодо реалізації переважних прав у корпоративних 

відносинах. 

4. Програмні компетентності та результати навчання  

Загальні компетентності: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел цивільного права, 

окремих договірних конструкцій та результатів наукових досліджень цивільних 

правовідносин. 

здатність застосовувати знання корпоративного  законодавства у практичних 

ситуаціях.  

знання та розуміння предметної області корпоративного права та розуміння 

професійної діяльності. 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово при підготовці 

проектів договорів. 

навички використання інформаційних та комунікаційних технологій для роботи з 

нормативно-правовими актами, судовою практикою, договорами тощо.  

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у сфері корпоративного права. 

здатність реалізувати та захищати суб’єктивні права і обов’язки, усвідомлювати 

цінності приватного життя людини, верховенства права, прав і свобод людини в Україні. 

 

Фахові компетентності: 

здатність застосовувати знання завдань, принципів, законодавства і доктрини 

корпоративного права, а також окремих цивільно-правових інститутів. 

здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

здатність до критичного та системного аналізу, порівняння і тлумачення положень 

корпоративного  законодавства, застосування набутих знань у професійній діяльності. 

здатність до консультування з правових питань, зокрема, щодо можливих способів 

захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів,  способів 

забезпечення виконання зобов’язань тощо. 

здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення, здатність давати юридичну кваліфікацію 

приватноправовим відносинам. 

 

Програмні результати навчання: 

проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні 

методи дослідження. 

здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження. 

обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати та наводити 

переконливі аргументи. 

дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання. 



5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 8 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 64 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна/ 

вибіркова 

3 081 Право 2 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема 
кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
 

Модуль 1. Загальна характеристика корпоративних правовідносин. Теоретичні 

засади здійснення корпоративних прав 

Тема 1. Загальна характеристика переважних прав у 

корпоративних правовідносинах 

2 4 20 

Тема 2. Здійснення переважних прав у корпоративних 

правовідносинах 

за законодавством України 

2 4 18 

Модуль 2. Способи та межі здійснення корпоративних прав 

Тема 3. Право на захист переважних прав у 

корпоративних правовідносинах. 

2 4 12 

Тема 4. Способи захисту переважних прав у 

корпоративних правовідносинах. 

2 6 14 

ЗАГ.: 8 18 64 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.5 

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 №6 від 25 червня 2020 р.) – 

текст розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-

про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 

письмових 

робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами однієї письмової модульної контрольної роботи. Вона 

виконується на останньому семінарському занятті. 

Завдання на модульну контрольну роботу включає в себе: 2 описові 

завдання, кожне з яких оцінюється в 15 балів; 2 закритих тестових 

питання, кожне з яких оцінюються в 5 балів; 1 задачу-казус, яка 

оцінюється в 10 балів. Максимальний бал за модульну контрольну 

роботу становить 50.  

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf


Модульна контрольна робота також може проводитися у тестовій 

формі з використанням технологій дистанційного навчання на 

платформі www.d-learn.pnu,  що передбачає розв’язання 50 тестових 

завдань різної складності, кожне з яких оцінюється в 1 бал.  

За бажанням (для отримання додаткових  балів, максимально - 5) 

студенти впродовж семестру можуть виконувати індивідуальні 

завдання за темою відповідного семінарського заняття. Види, приклади 

підготовки та критерії оцінювання індивідуальних завдань знаходяться в 

Методичних вказівках для підготовки до семінарських занять, що 

розміщені на сайті кафедри 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.5 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 п. 5.3 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника   

Підсумковий 

контроль 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється викладачем 

на останньому семінарському занятті у семестрі відповідно до п. 4.6. 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Перескладання семестрового заліку проводиться окремою парою в 

письмовій формі за графіком, затвердженим директором Інституту, 

студентами, які одержали після виставлення заліку «не зараховано» 

(нижче 50 балів), а також мали на день виставлення заліку 

невідпрацьовані пропущені заняття (за умови їх відпрацювання). 

Заліковий білет складається з завдань різного рівня складності. 

Максимальний бал, який може тримати студент(ка) становить 100 балів.  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових декількох видів письмових робіт, про 

які йшлося в попередньому розділі. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у визначені керівником терміни, загалом, не пізніше дня проведення останнього 

семінарського заняття. Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проєктами не допустимо порушення академічної доброчесності. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що здобувачі будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

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

Відвідування занять: 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що здобувачі 

відвідають лекції і семінарські заняття з дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини на семінарських заняттях, він/вона презентує виконані 

завдання викладачу під час консультацій. Письмові роботи направляються викладачу на 

електронну пошту. 
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