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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА» 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за освітньо-науковою 

програмою «Право» спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право 

 

Модуль І. Науково-методологічні засади корпоративного права 

 

Тема № 1. Корпоративне право в системі права України: наукові концепції та 

прикладні підходи. 

Історичні передумови та етапи формування законодавчої основи регулювання 

корпоративних правовідносин в Україні. Огляд формування наукових напрацювань у 

сфері дослідження корпоративного права. Основні вітчизняні наукові школи у сфері 

дослідження корпоративного права. Сучасні тенденції розвитку вчення про корпоративні 

правовідносини в Україні. Шляхи подальшого розвитку наукових пошуків у сфері 

корпоративного права в розрізі адаптації до законодавства Європейського Союзу. 

Корпоративне право як правовий інститут у вітчизняній правовій системі. 

Тема № 2. Теоретико-правове обґрунтування природи корпоративних 

відносин. 

Наукові концепції щодо трактування природи корпоративних правовідносин 

(речово-правова, зобов’язально-правова, майново-організаційна, корпоративно-правова). 

Доктринальна полеміка стосовно цивільно-правової та господарсько-правової природи 

корпоративних правовідносин. Проблематика класифікації корпоративних відносин. 

 

Модуль ІІ. Суб’єкти та об’єкти корпоративних відносин 

Тема № 3. Природа корпоративних прав як об’єкта корпоративних відносин: 

наукові концепції та судова практика 

Розмежування понять «об’єкт права» та «об’єкт правовідношення» у доктрині. 

Основні доктринальні підходи щодо розуміння об’єкта корпоративних правовідносин. 

Концепція трактування акції, частки в статутному (складеному) капіталі, паю в якості 

об’єкта корпоративних правовідносин. Корпоративні права в якості самостійного об’єкта 

корпоративних правовідносин. Оборотоздатність корпоративних прав. Купівля-продаж, 

міна, дарування, спадкування корпоративних прав. 



 

Тема № 4. Нормативні та наукові класифікації корпоративних прав. 

Сучасні підходи щодо тлумачення суб’єктивного корпоративного права: 

універсальна єдність корпоративного права; множинність корпоративних суб’єктивних 

прав. Майнові, немайнові та організаційні корпоративні права. Проблематика 

співвідношення корпоративного інтересу та корпоративного суб’єктивного права. 

Співвідношення суб’єктивного корпоративного права із секундарним правом. 

 

Тема № 5. Поняття і система ознак юридичної особи корпоративного типу: 

доктринальні та прикладні підходи 

Основні концепції окреслення кола суб’єктів корпоративних правовідносин. 

Проблематика ідентифікації органів управління юридичної особи в якості суб’єкта 

корпоративних правовідносин. Теоретико-правові проблеми розмежування понять 

«засновник», «учасник», «член». Кваліфікаційні ознаки корпоративних юридичних осіб. 

Наукові підходи з приводу трактування переліку юридичних осіб в якості корпоративних: 

ототожнення означених утворень із юридичною особою загалом, із господарськими 

товариствами, із акціонерними товариствами, із підприємницькими юридичними особами 

приватного права. 

 

Тема № 6. Особливості статусу окремих організаційно-правових форм 

юридичних осіб корпоративного типу. 

Господарські товариства як основний сегмент юридичних осіб у сфері 

корпоративних відносин. Кооперативи як юридичні особи корпоративного типу. 

Фермерські господарства як юридичні особи корпоративного типу. Наукові парки як 

юридичні особи корпоративного типу. 

 

Модуль ІІІ. Виникнення, зміна та припинення корпоративних відносин 

Тема № 7. Підстави та порядок виникнення корпоративних відносин: 

науковий аналіз та судова практика. 

Юридичні факти, які є підставою виникнення корпоративних правовідносин. 

Основні наукові підходи щодо стадійності виникнення корпоративних правовідносин. 

Правова природа засновницького договору, спрямованого на виникнення корпоративної 

юридичної особи та відмежування його від суміжних договірних конструкцій. Наукові 

концепції щодо забезпечення послідовності встановлення в нормах законодавства системи 



установчих документів корпоративних юридичних осіб. Момент виникнення 

корпоративних правовідносин.  

 

Тема № 8. Здійснення корпоративних прав та обов’язків. 

Поняття здійснення суб’єктивних корпоративних прав: сучасні доктринальні 

позиції. Межі здійснення суб’єктивних корпоративних прав. Наукова та прикладна 

проблематика корпоративного конфлікту, зловживання корпоративними правами. 

Способи здійснення суб’єктивних корпоративних прав. Виконання корпоративних 

обов’язків. Корпоративний договір – договір, спрямований на регламентацію узгодженого 

здійснення корпоративних прав та обов’язків учасниками корпорації.  

 

Тема №9. Правонаступництво у корпоративних відносинах: теоретико-правові 

аспекти та практика застосування відповідних норм законодавства. 

Універсальне та сингулярне правонаступництво у корпоративному праві. Правова 

характеристика припинення корпоративних юридичних осіб шляхом правонаступництва. 

Набуття корпоративних прав в порядку правонаступництва. 

 

Тема №10. Припинення корпоративних відносин: систематизація підстав та 

наукові і практичні проблеми порядку. 

Загальнотеоретичні проблеми припинення корпоративних правовідносин. 

Доктринальні та прикладі аспекти припинення корпоративних правовідносин з ініціативи 

учасників. Доктринальні та прикладні аспекти припинення корпоративних правовідносин 

з ініціативи корпоративної юридичної особи. Проблематика припинення корпоративних 

правовідносин з підстав, незалежних від корпоративної юридичної особи чи її учасника 

(учасників). 

 

 

проф. кафедри цивільного права                                Алла ЗЕЛІСКО 


