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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Корпоративні права подружжя 

Викладач (-і) Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 596130 

E-mail викладача tetiana.shab-buchynska@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

test-d-learn.pnu.edu.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 можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, що стосується погодження 

індивідуальних науково-дослідних завдань. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Корпоративні права подружжя» є 

сукупність нормативно-правових актів вітчизняного та зарубіжного корпоративного 

законодавства, що регулюють відносини, які виникають між подружжям, які 

зареєстрували шлюб відповідно до вимог чинного законодавства та особами, які шлюб 

не зареєстрували, але проживають спільно, створюючи сім’ю та набуваючи взаємних 

сімейних прав та обов’язків при передачі спільного майна до статутного капіталу 

юридичної особи корпоративного типу та набутті одним із них корпоративних прав. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Спільна сумісна власність подружжя та корпоративні права. 

2. Відчуження корпоративних прав та поділ майна подружжя. 

Корпоративні права подружжя регулюють широке коло суспільних відносин, які 

виникають не лише між особами, які зареєстрували шлюб згідно закону України, але й 

між особами, які шлюб не зареєстрували, але проживають разом, ведуть спільний побут 

та створюють сім’ю.   

Основними джерелами цієї галузі виступають Конституція України, Сімейний кодекс 

України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, закони України 

«Про господарські товариства», «Про товариство з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» «Про акціонерні товариства», судові прецеденти (Верховного суду) 

та ряд інших законів і підзаконних актів. 

     Застосування сімейного законодавства до корпоративних правовідносин під час 

проведення ринкових реформ призводять до створення докорінно нової, хоч і не 

позбавленої поки що вад і прогалин, правової системи. Разом з цим, відбувається 

прийняття та постійне внесення змін до Сімейного кодексу України, який визначає 

засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, а також 

підстави їх виникнення. Вдосконалення сімейного та господарського законодавства в 

сфері корпоративних правовідносин є досить складним завданням і одним з основних, 

mailto:tetiana.shab-buchynska@pnu.edu.ua
https://test-d-learn.pnu.edu.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83


відповідальних напрямків роботи державних органів та всіх інституцій громадянського 

суспільства. Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли 

необхідними знаннями у галузі сімейного та корпоративного права на базі прийнятих 

законодавчих актів. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

     Метою вивчення дисципліни є формування та поглиблення знань про правовий 

режим корпоративних прав, зокрема вивчення правового режиму  спільної сумісної 

власності подружжя, розмежування корпоративних правовідносин від сімейних, аналіз 

комплексу теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із внесенням об’єктів права 

спільної сумісної власності подружжя до статутного капіталу юридичної особи 

корпоративного типу та поділ девідендів між подружжям у разі розірвання шлюбу. . 

     Основними цілями вивчення дисципліни «Корпоративні права подружжя» є набуття 

студентами знань та розуміння змісту норм сімейного законодавства України та 

корпоративного права, формування умінь та навичок щодо самостійного розв’язання 

практичних проблем, які виникають між подружжям та особами, які проживають 

однією сім’єю, але шлюб між собою не зареєстрували, і не перебувають в іншому 

зареєстрованому шлюбі щодо врегулювання корпоративних правовідносин.  

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності: 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Здатність демонструвати знання сучасного стану, основних тенденцій і перспектив 

розвитку правових наук і правової системи держави та виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері права, економіки, державного 

управління та інших дотичних міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у 

провідних наукових виданнях з права та суміжних наук, наявність концептуальних та 

методологічних знань в галузі права та на межі галузей знань і професійної діяльності. 

Здатність представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи державною та 

іноземною мовою в усній та письмовій формі, опрацьовувати наукову літературу з права, 

економіки, державного управління та інших дотичних галузей та ефективно використовувати 

інформацію з різних джерел. 

Здатність обирати найбільш релевантні методи, методики та підходи для здійснення 

досліджень у різних галузях юридичної науки. 

Здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень, враховуючи 

використання міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів, формулювати позицію 

стосовно положень конкуруючих галузей права. 

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти в області 

права та суміжних галузей знань. 

Здатність до комунікації з широкою науковою спільнотою та громадськістю у правовій та 

суміжних галузях наукової та професійної діяльності. 

Здатність до наукової аргументації, володіння системним науковим світоглядом, до 

застосування сучасних методів юридичних та міждисциплінарних досліджень, інформаційних 

та комунікаційних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення у науковій 

діяльності. 

Здатність дотримуватись етики та правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

Здатність ефективно застосовувати сучасні інформаційні технології в науковій та науково-

педагогічній роботі. 

Здатність до безперервного розвитку та самовдосконалення, відповідальність за навчання 



інших. 

Здатність використовувати наукові теорії та концепції, набуті практичні знання при 

проведенні наукових досліджень, доводити вірність своїх висновків і пропозицій. 

Здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на національному, так і 

міжнародному рівнях. 

Програмні результати навчання: 

визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин; 

проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу проблем, які 

виникають між подружжям  у сфері корпоративного права;  

давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою 

обгрунтованістю сімейних відносин;  

оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи проблеми у сфері сімейного 

права; 

використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин; 

володіти базовими навичками риторики; 

доносити до респондента матеріал із проблем корпоративного права доступно і 

зрозуміло; пояснювати характер певних подій та процесів з розуміння професійного 

та суспільного контексту; 

пояснювати природу та зміст  основних правових явищ і процесів; 

застосовувати набуті знання у правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обгрунтовані правові висновки; 

надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів учасників 

сімейних відносин у різних правових ситуаціях. 
 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
4 

самостійна робота 82 

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 І. Спільна сумісна власність подружжя та корпоративні права. 

Тема № 1.  Правова характеристика корпоративних 

відносин та майнових відносин подружжя. Правовий 

режим майна подружжя. 

 

1 - 12 

Тема № 2. Спільна сумісна власність подружжя та 1 2 10 



корпоративні права 

Тема № 3. Правове регулювання корпоративних прав 

учасника юридичної особи корпоративного типу, набутих 

одним із подружжя 

 

- - 14 

Тема № 4. Правовий режим акцій, набутих одним із 

подружжя 
- - 14 

Модуль ІІ. Відчуження корпоративних прав та поділ майна подружжя. 

Тема № 5. Відчуження корпоративних прав одним із 

подружжя за договором 

 

- - 14 

Тема № 6. Поділ майна, що є об’єктом права спільної 

сумісної власності подружжя, переданого до статутного 

капіталу юридичної особи корпоративного типу 

 

1 2 10 

Тема № 7.  Правовий режим корпоративних прав, набутих 

жінкою/чоловіком у «фактичних шлюбних відносинах» 

 

1 - 8 

ЗАГ.: 4 4 82 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни 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; № 11 від 25 червня 2019 р., 

№ 6 від 25 червня 2020 р.) https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-

студентів-у-ННЮІ.pdf 

 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

 

Семінарські 

заняття 

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 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%9D%D0%9D%D0%AE%D0%86.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%9D%D0%9D%D0%AE%D0%86.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83-%D0%9D%D0%9D%D0%AE%D0%86.pdf


Стефаника 

Залік проводиться у письмовій формі. Заліковий білет складається із 

2 описових завдань, які оцінюються в 20 балів кожне, 3 

термінологічних завдань, які оцінюються  по 5 балів кожне, 3 

тестових завдань, які оцінюються по 5 балів кожне і 2-х практичних 

завдань, які оцінюються по 15 балів кожне. Максимальний бал за 

залікову роботу складає 100 балів. 

Залік також може проводитися з використанням технологій 

дистанційного навчання на платформі www.d-learn.pnu. У такому разі 

залік проводиться у тестовій формі. Структура білета – 50 тестових 

завдань різної складності, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкової письмової залікової роботи, 

письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

запобігання академічному 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 всі студенти 

відвідають лекції і практичні заняття навчальної дисципліни. 

8. Рекомендована література 

1. Васильєва В. А. Спільна сумісна власність подружжя і корпоративні права. 

Корпоративні правочини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

27-28 вересня 2013 року. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, 2013. С. 8-14. 

2. Вінтоняк Н. Д. Корпоративні відносини в аспекті відносин між подружжям. 

Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 10-14. URL: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/10/3.pdf 

3. Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя. Монографія. Київ: 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 

Бурчака НАПрН України, 2021. 187 с. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1XAQzGlvt8vOeRMXqdCh-gPTNUdG55oR9/view 

4. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / 

Васильєва В. А., Зеліско А. В., Луць В. В., Саракун І. Б., Сіщук Л. В. [та ін.]; за заг. 

ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017. 612 с. 

5. Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці / В.І. Цікало, 

М.В. Оприско. Вісник Верховного Суду України. 2015. № 10. С. 43-47. 

 

https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/3.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XAQzGlvt8vOeRMXqdCh-gPTNUdG55oR9/view


Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 

нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-

методичних посібниках: 

1.  Схаб-Бучинська Т.Я. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять  

магістрантів 2-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Право» 

 

 

Викладач _________________             к.ю.н., доц. Т.Я. Схаб-Бучинська 

 


